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MEHMED SÜREYYA BEY YE
SCLL OSMANÎ

Hayat hikâyesi

Mehmed Süre^y;! Bey 1845 'de stanburda dogmuar. Babas çeitli dev-

let göre\4erinde bukmmu Mehmed Hüsnî BeyxUr.' Babasnn anne tarafn-

dan atas 1756'da Bclgradxia ehit dümü brahim Paa'dr. Babasnn baba

tarafndan dedesi ise yalkçlar kethüdas Hac Mehmed Aga'dr.^ Mehmed
Süre'^ya Bey"in tahs:line ve memuriyet hayatna ilikin bilgiler sicill-i umumî
defterlerinden elde edilmitir.-^ Buna göre Dârü'kMaarif Rüdiyesi"ni bitir-

1 Biyografisi için baknz: Sicilimi Osmanl I!, istanbui, 131 1 (1893/94), s. 177-78.

2 Mehmed Süreyya Bey Sicill-i Osmanî'de yeri geidkçe ailesine ve yakn-uzak akraba-

larna ilikin bilgiler de vermitir. Bu maddeler öy!e sralanabilir: brahim Paa (I.

119) (Oiu smail Bey babasnn li-ümm ceddi}; ibrahim Aa (I. 158) (kz annesi);

Ahmed ükrî Efendi (I. 301) (akrabasndan Rüdî Bey'in days); smail Bey (!.

365/66) (büyük deoesi Hac AAehmed Aa'nn babas); Es'ad Mehmed Efendi (I. 338)

(olu smail Rif'at rfendi babasnn îi-ümm daysnn dayss); Hüsnî Mehmed Bey (!I.

177/78) (babas); Süleyman Paa (Kuuzade) (111. 89) (kz li-ümm büyükbabasnn an-

nesi); âkir Mehmed Efendi (ili. 127) (babasnn ve yazarn sütbabas ve babasnn

teyzesinin ei); akr Mehmed Efendi (111. 128/29) (kz Emine Solde Hanm akrabasn-

dan Ahmed Bey'in ei); Abdüîkerim Bey (ili. 356/57) (babasnn anne tarafndan de-

desi); Azmî Mehmed Emin Efendi (îil. 466/67) (babasnn sütbabas ve ei Hadice Ha-

nm büyükbabasnn amcasnn kz); smet smail Bey (!ll. 473) (olu Hasan Hamdî

Bey halasnn ei); Kâmil Mustafa Bey (IV. 70/71) (babasnn days); Lutfî Ahmed
Bey (IV. 92) (büyük kardei); Mehmed Paa (IV. 274) (yeeni Mustafa Bey li-ümm bü-

yükbabasînm kz kardeinin ei); Mahmud Aziz Efendi (IV. 336) (annesi Nefise Ha-

nm li-ümm büyükbabas brahim Aa'nn kz kardei); Mustafa Paa (Seyyid) (IV.

463) (esi Tabib Kadn'n kz kardei Sahavet Kadn büyük annesi); Tahsin Hasan Bey

(IV. 849) (kardei Aziz Efendi süt halas Hâdiye Hanm'n ei).

3 Babakanlk Osmanl Arivi'ndekî bu defterlerden ilk kez Ö. F. Akün slâm Ansiklo-

pedisi'nde yer alcn '"Süreyya, Muhammed Süreyya" maddesinde (Xi, stanbul,

1970,s. 247-249) yararlanmtr. Mehmed Süreyya Bey'in sicili 113 no'iu defterde

bulunmaktadr.



mis. Anpça, Farsça ve Franszca özel dersler almtr. Zilka'de 1279"da (Ni-

san-Aiays 1863) ilk resmî görevine, Bâbiâlîxieki tercüme odasna mülâzm
olarak devama balamtr. B yllarda Cehde-i Havadis gazetesinin yazarla-

r arasnda da yer alm ve saniye rütbesine' yükselmitir. 7 iMuharrem
1304'de (6 Ekim 1886) atand .Maarif Nezâreti bünyesindeki Meclis-i Kebir-i

Maarif üyeliini I908^e kadar sürdürmütür. Bu görevdeyken önce mütema-
yiz,^ sonra da ûlâ sânîsi^^ rütbelerini almtr, 1907xle hastalanm, uzun sü-

ren bu rahatszln ardndan 30 Kânunev^'el 1324xle (12 Ocak 909) vefat

etmi VQ Karacaahmet Mezarlrna defnedilmitirJ

Eserleri

Mehmed Süreyya Beyan Sicill-i Osnanî dnda baslm tek eseri Nuh-

Tanzimat'tan sonra konulan bu rütbe daha çok kclemiye mensuplarna verilirdi.

Mülkiyedeki karl mîr-i ümerâ, ilmiyedeki karl mahreç mevlevîyeti ve askeri-

yedeki karl kaymakamdr.

Askerî rütbelerden miralay, ilmiye rütbelerinden bilâd- hamse mevleviyeti karl
olan bu rütbeyi Rebiyülevvel 131 Vde (Eylül-Ekim 1893) almtr. Baknz: Sainame-
Nezâret-! Maahf-i Umumîye (2. sene), stanbul, 1317 {1899), s. 516.

Mülkî rütbelerden mîhmîran, ilmiye rütbelerinden haremeyn mevleviyeti, askerî rüt-

belerden mîrlivâ karl olan bu rütbeyi 28 Safer 1319'da (17 Haziran 1901) alm-
tr. Baknz: Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Hicrî 1326 senesine mahsus), Is-

tanbui 1323 (19081 s. 524.

Vefatndan hemen sonra Maarif Nezâreti'nde çatma arkada air Halil Edib Bey
{biyografisi için baknz: Ibnüiemin Mahmud Kemal nal, Son Asr Türk airleri, s-

tanbul, 1969, s. 271-273) kiiliini ve özelliklerini de yanstan uzun bir /azyla Meh-
med Süreyya Bey'i anmtr: "Z\yd-\ EJÎm: Yazk Süreyya Bey de öîmü", Beyânü'l-

Hak, Say 17 (12 Kânunsânî 1324), s. 386-389; Say 18 (19 Kânunsânî ] 324) s.

396-399. Bu yaznn çok ksa bir özeti de Ekrem Read ile Osman Ferid'in (Salam)
çkard Nevsâ!-i Osmanî'de (I. sene, stanbul, 1325 (1909), s. 184) yer almtr: "Sü-

reyya Bey. Efâzl- kudemâ-y muharrirîn-i Osmaniyeden ve Medis-i Maarif azâ-y sa-

bkasndan Mehmed Süreyya Bey geçen kânunevveün otuzuncu sal günü irtihâl-i

dâr- beka eylemitir. Süreyya Bey cidden emsaline nâdir tesadüf edilir dühâtdan idi.

Kendisi müverrih ve tarihin en ziyade terâcim-i ahvâl ksmnda büyük bir müdekkik

di. Bizde smet Efendi merhumdan sonra müârileyh kaybnda yetimi ximse yoktur

denilebilir. Sicill-i Osmanî, Nuhbetü'l-Vekayi iki matbu eser-i kymetdandr. Sicll-i

Osman? büyücek kt'ada 2500 sahifelik dört büyük cilt üzerine mürettebdir ki âlem-i

Islâmyetde yetimi fuhûlûn ve bilhassa Devlet-i Osmaniye'nin bidâyel-i tesisinden

zamanmza kadar dünyaya ne kadar hükümdanmz, rical-i siyasiye ve edebiyemiz,

ulemâ ve meâyihimiz gelip geçmi ise cümlesinin menâkb mazbut ve münderic-

dir. 1308 tarihinde Matbaa- ^mire'de tab' edilen bu eser-i mühimminden merhumun
biraz istifade-i maddiye temin edebilmesi me'mul iken matbaann zulmen senelerce

mesdûd kalmas Süreyya Bey'i o istifadeden mahrum brakmt. Mufassal Sicill-i

Osmanî zeyli, alt yedi cildi lügat, on cilt kadar Tarih-i slâm ve iki cilt Nuhbetü'l-

Vekayi merhum- müârileyhin metrûkât- kalemiyesindendir.

"



hetii:l-Vekay\v)^ Baslmam eserleri hakknda ise en ayrntl bilgiyi Bursa-

l Mehmed Tahir Bey verir.'^ Bu eseiev lekmile-i Sicill-i Osmanî {2 cilt);

ZeyliVz-Zeyl (\ cilt); 18)8-1876 arasn kapsayan Tarih -i Mehmed Süreyya (9

cilt); A-apça, Farsça, Osmanlca, Çaatayca ve Tatarca "ufak kf'ada" 30 cüz-

lük bir sözlük olan Bu^ioanü'-eref veya LûgaM Hamse, Mir'at- Tarih-i s-

lâm. (4 cilt); ilm-i had:.se dair el-Yâkut ve'l-Lü'lü ve Secedâtü'l-Kur'andr

.

Bursal Mehmed Tahir Bey ayrca Hamiyet veyahud Merak Sefihler Gece

Kuu ve Çiftlik Alemi adlarn tayan baslmam dört roman olduunu be-

lirtir. Gene onun ifadesine göre bu esederin hepsinin Cihangir yangnnda

yand ^^ailesi tarahnd^in rivayet edilmektedir" d^*

Sicll-i Osmanî

Mehmed Süre\7a l'>ey4n adn bugüne kadar yaatan Sicill-i Osmanî^ ^

Osmanl biyograf^^^a (terâcim-ahvâi) geleneinin son ve en ilginç halkasdr.

slâm kültür dünyasnda önemli bir yeri olan biyograf^^a çalmalar Osmanl

döneminde de parlak örneklede sürmütür.^^ Ancak bunlardan vefeyatlar

dnda kalanlarn tem^d özellii belirli bir ura, görev ya da sanat dalma

8 H. 1247 (ba 12Hazi-an 1831) ile H. 1 272 (sonu 27 Ocak 1876) arasnda beiirii bir

rütbeye kodarki devlet memuriannn göreve atanma tarihleriyle, görev deiiklikleri-

ni ve vefat tarihlerini yl yl, bilinebildikleri ölçüde ay ve gün ayrntsyla veren bu

eser Takvim-} Vekayi ile Ceride-i Havadls'n "tevcihot" ve "vefeyat" sütunlar; ndakl

bilgilere dayanr. Ancak 360 + 4 sayfalk birinci cildi baslmtr (stanbul, tarihsiz).

Baz kaynaklar cüz cüz yaymlandn ve 1876'da tamamlandiin belirtirler. Basl

bölüm H. 1277 yl sonuna (8 Temmuz 1861) kadar gelir. (Ö. F. Akün'ün islâm An-

siklopedisi' r\âek\ maddede, basl bölümün H, 1269 yh sonuna kadar geldii yolun-

da verdii bilgi yanltr). Baslmayan bölümün bir nüshas Ankara'da Türk Tarih

Kurumu Kütüphanes'ndedir.

9 Osmonb Müellifleri, 1! , stanbul, 1342 (1923/24), s. 36.37.

10 Cihangir yangnnn tarihini Ö. F. Akün 1334 (1916) olarak vermektedir. Halil Edib

Bey Not 7'de anlan v-azssnda Mehmed Süreyya Bey'in evinin 'Tophane civarnda

kla arkas denilen mahalde" olduunu belirtir. Tophane ve Cihangir'de art arda ç-

kan ve toplam 1325 binann yand iki büyük yangn ise 13 Temmuz 1331 (26

Temmuz 1915) ve 2 Eylül 1331 (26 Temmuz 1915) tarihlerinde meydana gelmitir.

Bu husüsda baknz: Osman Nuri (Ergin), Mecelie-i Umur-! Belediye, I, stanbul,

1338(1922), s. 1336.

1

1

Eserin tam ad Slcill-i Osmanî yahut Tezkire-i Meâhir-i Osmaniye'dir. Toplam 2420

sayfalk 4 cilt halinde stanbul'da Matbao-i Âmire'de baslmtr. 451 sayfadan olu-

an 1. cilt 1308 (1890/91); 442 sayfadan oluan 2. cilt 131 1 (1893/94); 621 sayfa-

dan oluan 3. cilt 1311 (1893/94) tarihini tar. 906 sayfadan oluan 4. cildin basm

tarihi yoktur. Ancak ekler bölümünde verdii en son vefat tarihi evval 1316 (ubat

1899) olduuna göre, basm iinin bu tarihten az sonra tamamland kabul edilebi-

lir. 1971 'de ngiltere'ce biraz daha küçük boyutta bir tpkbasm yaplmtr.

12 Bu külliyatn kabaca bir dökümü çin baknz; A. S. Levend, Türk Edebiyat Tarihli, \,

Ankara, 1973, s. 247-477.



nn

gore clüzenlej-ni olmas ve genellikle belirli 3r zaman dilimini kapsamas-
clr. Sicill~i Osmanî ise. hem zaman, hem ele alan l^akmjndan Osmanl b-
yografyasm tümden kucaklamay amaçlamtr. Yazar herhalde bu amacn
getirdii zorunluluk dolaysyla biyografileri mümkün olduunca az keli-

meyle vermek yoluna gitmi, belki de bu yüzden eserini Osmanl biyograf-
ya geleneinde hiç rastlanmayan bir sfatla, "sicil" olarak nitelemitir.

SiciII-i Osmanî her ne kadar Osmanl tarihinde ad l:)irakn:i kiilerin tü-

münün biyografilerini kapsamay amaçlasa da, her çalma ghi kaynaklarla
snd olduundan, huyuk ölçüde Osmanl l^ürokrasisinin 'bir kütüü niteli-

indedir. Sarayn enderûn ve bîrun erkân ile merkez ve taracaki ilmiye, ka-

lemiye, mülkiye ve seyfiye erkân SiciU-i Osmanrde en çc-)k yer alan kesim-
lerdir. Bunlardan sonra aider, hattatlar ve tarikat eyhleri gelir, MCsikîinâs-
1ar ve dier sanat mensuplan ise hayli azdr. Mehmed Süre>ya Beyan özel Mr
ilgi gösterdii kiiler ise mazanne-i kiram (ermi saylanlar) ile meczuplardr.
Sayca hayli çok olmakla birlikte haklarnda en az bilgi verilen kesim ise ca-

mi, mescit, mektep, medrese, çeme gibi hayr eserlerinin banileridir.

Sicill-i Osnm)iînm kaynaklarna gelince, Mehmed Süre\^a Bey üphe-
siz, yaad devirde stanbul kütüphanelerinde me^^cut yazma ve basma
bütün tarih \^e biyografi eserlerini taramt. ^^ Temel kaynaklar olarak, bi-

yografik bakmdan da zengin bilgiler tayan Osmanl kronjkierini, sadra-

zamlar için Hadikatül-Vüzerâ ve zeyllerini, reisülküttablar için Halifet'l'r-

Rüesa ve zeyllerini, kapdan- deyâlar için Hariîa-i Kcipucknân- Derya ile

SefineîiVl-Vüzerây, eyhülislâmlar için Devhatü'l-Adeâyihfi. ilmiye men-
suplar için akaik-i Nu maniye ve zeyllerini, nakibüberaflar için Devha-
UVn-Nûkehây\. Enderûn mensuplan için Tarih -i Atay ve Vckayi-i Letâif-i

Fjulerûn'u. sairler için uarâ tezkirelerini, hattatlar için Tuhfe-i Hattatîn'i.

çeitli ^^efeyatlar \'e menâkbnâmeleri, tekkelerin ve eyhlerin dökümlerini
veren risaleleri, Me\ievî ricali için Sefie-i Nefise-i Medevîyan, stanburda-
ki hayr sahipleri için HadikatiVl-Cevâmryi, Bursa için Gühleste-i Riyâz~
îrfarn, Badat için Gülsen-i Hulefâyu RavzatüTAziziye. EsmariVt-Tevarih
gibi nasb \e azil cet\-ellerini kulland anlalmaktadr. Bunlarn dnda Si-

cill-i Osman tnin en özgün yann oluturan kaynak mezar talardr. Birçok
biyografi mezar talarndaki kitabelerden elde edilen bilgilerie oluturul-
mu, denetlenmi, tamamlanm ^^a da düzeltilmitir. ^'J BuRün büvük bir bö-

13 Halil Edib Bey Not 7'âe anlan yazfsnda bunu öyle ifade eder: "'^"arihe, terâcime
ait kütüphanelerimizde ne kadar matbu ve yazma âsâr var ise hemen hepsini göz-

den geçirmiti. Bu ubelerde zâtna hakkyla mütehasss deniiebilir. O yoldaki ihata-

s kendisiyle mülâki olanlara hayret verirdi".

14 Bu türden bir çahma yüzünden Maarif Nezâreti'ndeki görevine yazn toz, toprak, k-n çamur içinde gelen yazarn od "Hrpanî Süreyya Bey"e çkmtr. Halil Edib Bey,

onun yaz k üstünden eksik etmedii, cepleri notlada dolu eski bîr paltoyla dolat-n söyler. Hemen ekleyelim ki benzeri birçok kitap ve bilgi tutkunu gibi Mehmed
Süreyya Bey de hiç evlenmemitir.



limü ortadan kalkm.^ ^^a da tahribe uram olan stanbul'daki mczarikla-

nn ve lazirelerin o zamanki genilii göz önünde tutulursa Melmed Sürey-

ya Beyin çabasmn b.iyüklügü dala iyi anlalr.'^ Bütün bu çalma sonu-

cunda Osmanl biyog-afyasnm eksiksiz bir dökümünün yapld elbetteld

ileri sürülemez. Nitekim Islehmed Süreyya Bey de çalmasn sürdürerek

eserleri arasnda saydmz Tekmile-i SiciU-i Osmanî ile Zeylrz-Zeyli mey-

dana getirmitir. Bu e,-erlerin yitip gitmi olmas üzüntü \'ericidir.

Sicill-i OsnuiJudG 17.000'e yakn biyografi yer almaktadr. Bu bakmdan

da Osmanl bi^^ografyas alannda kaleme alnm en kapsaml eserdrd^^ Da-

ha sonra bir benzeri hazianamad gibi, yeniden yaynlanmas yolundaki

giriimler de bugüne kadar sonuçsuz kalmtr. J~ Esein ilk basmndaki ba-

lca kusurlar ise alfabL^tik bir eserde olmamas gerelvcn biçimdeki sayfa dü-

zeni ve havli sk rasti nan dizgi yanllardr, Bu yanllar özellikle kitap ad-

larnn yazmnda bazen baka kaynaklarla kariatrisa da içinden çkla-

mayacalv bo\attadr.

Sicill-i 05';??^?/ir yaymland günden beri Osmanl tarihiyle uraanlar

için vazgeçilmez bir l>aA'um eseri olma özelliini kommutur. Bugün yeni

bir düzenle tekrar ^^Tymlanyor olmas da kukusuz deerini yitirmem ol-

masndan ka\'naklana .aktad ir

.

NUR AKBAYAR

15 istanbul mezarlklar, hazireleri ve mezar talan için baknz: A. Tibet, "Hazireler",

Dünden Bugüne istanbul Ansiklopedisi, IV, stanbul, 1994, s. 38-39; E. n, "Mezar

Talar", ayn eser, \\ stanbul, 1994, s. 438-442; Y. Çoruhlu, "Mezarlklar", ayn

eser, V, istanbul, 1 994, s. 442^445.

16 Sicill-i OsmanTye Mehmet Zeki Pakalm (1886-1972) tarafndan bir zeyl kaleme aln^

mistir. Yazarnm ei >azsîyla 19 defter halindeki bu çalma Ankara'da Türk Tarih

Kurumu Kijtüphanesi'ndedir.

17 Yainz Sicill-i Osmanî'nn 1. cildinin banda yer alan Osmoni hanedan bölümü

Gültekn Oransay (1930-1989) tarafndan düzeltilip geniletilerek Osmanl Dev-

letlinde Kim Kimdi, I, Osmanoullan (Ankara, 1969) adyla yaymlanmtr. G.

Oransay buna "Osmanoullanyla ilgili mezar ve türbeler" alt balyla 16 sayfalk

bir de "ek yapraklar' çkartmtr (Ankara, 1970). Ayn yazarn Sicill-i Osmanî'y\

geni dizinlerle 9 cilt olarak yaymlama projesi ise gerçeklememitir.



• t e.

BU YAYIMIN DÜZENNE VE ÇERNE ILIKFN

AÇIKLAMALAR

1. Madde balklarnda kiiler adlan ve ayrt edici sfatlaryla tam alfabetik

düzende sralanmtr.

Örnek: Ahmed Arif Bey
Alimed Bey
Ahmed Efendi

Ahmed Efendi (Akbazâde)
Ahmed Efendi (Zorlu)

2. Ayn ad tayan ve herhangi bir ayrt edici sfat bknmayan kiiler ve-

fat tarihlerine eöre sralanmtr.

3. Ayn ad ve bununla l.">irlikte ayn ayrt edici sfat tayan kiiler de vefat

srasna göre sralanmtr.
4. ki ya da üç adl (ikinci adlarn çou mahlastr) kiiler mutlaka her ad-

dan aranmaldr. Genellikle mahlaslar Öne alndndan, örnein bir

madde içinde '"Mehmed Emin" olarak geçen ad, madde balnda
"Emin Mehmed" biçiminde alfabetikte yer almaktadr.

5. Madde içindeki ve madde sonlarndaki parantezler tarafmzdan eklenen

açklamalar içerir,

6. Madde sonlarndaki parantezlerde bulunan saylardan Romen rakaml

olan ilk basmda yer ald cildi, ikincisi ise bu ciltteki sayfa numarasn
gösterir.

7. lk basmda çeitli nedenlerle ayn balk altnda toplanm olan biyogra-

filer ayrtiarak yeni mackieler oluturulmu, aradaki balant (—) iare-

tiyle gösterilmitir.

8. Bu yaymda bilgi yanln cKizekmek amaci)'la metne herhangi bir mü-
dahalede bulunulmam, yaktzca açk biçimde görülen dizgi yanllar
düzeltilmitir. Ayn kii hakknda birden çok yerde farkl bilgi ^'erilmise

bu husus madde sonunda köeli parantez içinde belirtilmitir.

9. Eser ede1.")î bir metin deil, ansiklopedik nitelikte olduu için unvan,

görev ve kurum adlar ile tarihi terimler dnda anlatm sadeletirilmi-

tir.



KISALTMALAR

b.





• • •

sicilli osmani

1





o s M A N L I

O
Abdullah (ehzade) 11. Bâyezid'in

büyük oludur. Saruhan valisi olup

Zilka'de 888'de (/xalk 1483) vefat

eyledi. Na' Bursa^ya nakledilerek II.

Murad dairesine defnedildi. Cesur ve

kahramand. (I. 53,

Abdullah (ehzade) I Süleyman m
(Kanunî) oludur. Bebekken 932'de

(1525/26) vefat edip dedesi I. Se-

lim'in türbesi yaknnda bir türbeye

defnedilmitir. (I. 53)

Abdullah (ehzade) ehzade Bâye-

zid'in oludur. Sancakbeyi olup 967'

de (1559/60) vef^.t eyledi. Sivas'da

medfundur. (I. 53)

Abdullah (ehzade) L Selim in o-
ludur. 983'de (1575) vefat etti. Dier

kardelerinin küçüüydü. Babasnn
türbesine defnedildi. (I. 53)

Abdullah (ehzade) III Murad m
oludur. Ya lO'a varm iken 1003'

de (1595) vefat eyledi. Ayasofya'da

medfundur. (I. 53^

Abdullah (ehzade) III Ahmedin

oludur. 5 Safer 1132'de (18 Aralk

1719) doup ertesi gece vefat eyledi.

Yeni Cami Türbesi'ne defnedilmitir.

(I. 53)

Abdullah (ehzade) I Abdülha

mid'in 1189'da (:775) ölü domu
oludur. Yeni Caiî Türbesi'ne def-

nedildi. (I. 52/53)

Abdullah (ehzade) II. Mahmud'un

oludur. Küçük olduu halde

1235'de (1820) vefat eylemitir. Nu-

ruosmaniye'de medfundur. (I. 53)

HANEDANI
AbduUah Bey IV. Mehmed'in kz Ha-

dice Sultan'm oludur, llll'de (1699/

1700) vefat ederek Yeni Cami Türbesi
'

bahçesine defnoiundu. (I. 31)

Abdurrahtnan (ehzade) III. Mu-

rad'm oludur. 1003 'de (1595) vefat

eyledi. Ayasofya'ya defnedildi. (I. 52)

Abdülaziz (ehzade) t Abdülha-

mld'in 1193'de (1779) ölü domu
oludur. Yeni Cami Türbesi'ne def-

nedildi. (I. 52/53)

Abdülhamid I III. Ahmed'in oludur.

5 Receb 1137'de (20 Mart 1725) do-
du. 8 Zilka'de 1187'de (21 Ocak 1774)

tahta çkü. 11 Receb 1203'de (7 Nisan

1789) vefat etti. Ömrü (hicrî olarak)

66 yl, 6 gün; saltanat müddeti 15 yl,

8 ay, 3 gündür. Na' Yeni Cami yak-

nndaki türbesine defnedildi. Zaman-

nn öncesi ve sonras sava gailelerine

rastiamtr. Uyank, ileri görülü ve

dine bal olduklarndan askerî dü-

zenleme için çaba harcam ve Avus-

turya ve Rusya'ya açt sava kardei

III. Mustafa'nn Rusya'ya ilan ettii sa-

vatan daha baarl olmutur. Zama-

nnda baz zorbalar cezalandrüp

Anapa'nn ihyas ve Çerkeslerin dev-

lete balanmalar saland. Beylerbe-

yi'nde bir cami, mektep, hamam ve

çemeleri ve Bahçekap'da bir sebil,

imaret, medrese, kütüphane ve Emir-

gân'da bir cami, hamam, Medine'de

bir medrese ihya ve ina buyurdu.

Gayretli, yumuak, iyi huylu, merha-

metli, gönlü ve kalbi temiz-, küçük bir

hakszla bile raz gelmezdi. Kerame-

tine dahi inanlmtr. (I. 52)

Abdülhamid (ehzade) II Mah-

mud'un oludur. 25 Muharrem
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1228"de (2S Ocak 1813) doup 2 Ra-

mazan ll^j UO Nisan 1820) sal gü-
nü vefat eyledi. Fâtih'de büyükanne-
leri Nakdil Valide Sultan Türbesi^ne

defnedilmi tir. (L 52)

Abdülhamid (ehzade) II. Mah-
mud^un 1242'de (1826/27) doan di-

er oludur. 1244'de (1828/29) vefat

etti. Ada ve büyük kardeinin yan-
na defnedildi. (I. 52)

Abdülhamid Bey L Mahmud'un k-
z Sâliha Sultanine-^) Halil Paamdan
olan oludur. 1250'de (1834/35) do-
du ve 1252-cie (1836/37) vefat edip
babasnn yanma defnedildi. (I. 47)

Abdülmecid (Sultan) II. Mahmud^un
oludur. 14 a'bân 1238^de (25 Nisan
1823) domutur. 19 Rebiyülâhir 1255^

de (2 Temmuz 1839) tahta çkt. 17 Zil-

hicce 1277'de (26 Haziran 186l) vefat

etmekle Sultanselim^ deki türbesine

defnedilmitir. Ömrü (hicrî olarak) 39
yi, 9 ay, 5 gün ve saltanat müddeti 22
yl, 7 ay, 2 gündür. Akll, âlim, edip,

vakur, zeki, cömert, efkatli, merha-
metli, cesur, gayretli, dilbilir, hattat,

benzersiz mün.î idi. Zamanlarnda
am, Haleb, Adana ve Girit geri aln-m ve Sivastopol, ek\-^etil ve Besa-
rabya fetholunmutur. Fransa, ngilte-

re ve Sardunya devletleriyle siyasî ili-

kilerde ustaln, Krm önlerindeki ve
Gözleve ve dier savalarda ngiltere,

Rusya, Avustuya ve Prusya ile siyasî

ustalnn derecesi Akkâ muzafferiye-

tinde, her millete ve kavme yardmn
mey-^^^esi Macaristan vak"asndaki ilti-

cada görülmü ve bunlar benzersiz

düünme gücünün ve adalet kudreti-

nin numunesi bulunmutur. Tanzima-
t4n ilan, tebaadaki eitlik, ordularn
düzenlenmesi, kur'a icad, Msr valisi-

nin ayana yüz sürmesi, Çerke ve

Dastanllarn göçleri, me^iis ve en-

cümenler açl, askerî ve mülkî mek-
teplerin kurulmas ve encümend dâni
oluturulmas, saysz hayri ilerle

Osmanl Devletlinin taze hayat bulma-
s hep onun devrinde olmutur. Mek-
kemin Altn Olugu'nu ve Hrem-i e-
rifi tamir, Hücre-i âliye ve Beyt-i Cib-

rihi geniletme, Bâbür-Rahmeye üç
erefeli bir cami ina, Hrka- 1 erife'ye

iki minareli bir cami ile da:re yapm
ve Ortaköy'e iki minareli, Yc.hyâ Efen-

di yaknlarnda ve Tevikiye^de birer

minareli mükemmel camile - dindarl-

nn ve dünyaya önem ^vermemesinin

somut örnekleridir. Harbiye ve bahri-

ye mektepleri ^^e Dolmabahçe Saray
ile "Mecidiye" ad altndaki lalalar ve
dier hayrat ise mülk ve tebaalarna

bahileridir. (I. 53)

Abdülmelik (ehzade) III. \hmed in

oludur. 9 ewâl 112rde (12 Aralk
1709) doup 17 Muharrem 1122'de

(18 Mart 1710) vefat eyledi. Yeni Cami
Türbesi'nde medfundur. (I. 54)

Abdürrahim (ehzade) î. Abdülha-
mid'in 11 91 'de (1777) ölü domu
oludur. Yeni Cami Türbesl'ne def-

nedildi. (I. 52/53)

Abdüssamed Mehmed (ehzade)
Sultan Abdülmecidln oulanndan-
dr. Çocukken a^bân 1270x:e (Mays
1854) vefat eyledi. Babasnn türbesi-

ne defnedildi. (I. 53)

Âbid Mehmed (ehzade) Sultan

Abdülmecidn oludur. 18 Cemazi-
yelewel 1264^de (22 Nisan 1848) do-
up 6 gün sonra (27 Nisan) 7efat ey-

ledi. Yeni Cami'ye defnedildi. (I. 51)

Abîde Sultan bak. Ubeyde Sultan

Âdilah Kadm III. Mustafa'nn ka-

dnlarndan olup Beyhan Sultan' ve



Hadice Sultan cogurmutur. 5 Ra-

mazan 1218'de (19 Aralk 1803) vefat

etti. Lâleli Türbesi dna defnedildi.

Kzlar, Mahmutoaa'da ruhu çin

çeme ve mektep yaptlar. (I. 51)

Âftâb Kadn III. :>elim'in üçüncü ka-

dn olup 1228'de (1813) vefat etti.

Selimiye Caddesi'nde medfundur.

Mezar tama "Âjiâb-t Selîmî Âftâb

Kadn' yazlmtr. (I. 19)

Ahmed I III. Mehmedln oludur. 12

Cemaziyelâhir 999'da (18 Nisan 1590)

Manisa'da domutur. Baka bir riva-

yette doumu 996 (1588) yldr. 17

Receb 1092'de (21 Aralk l603) tahta

çkt. 23 Zilka'de 1026^da (22 Kasm
1617) vefat etti. ^dma yaptrd ca-

mide (Sultan Ahred Camii) türbesine

defnedildi. Ömrü (hicrî olarak) 28 yl
6 ay, 11 gün ve s;iltanat süresi l4 yl,

5 ay, 5 gündür. Melek huylu bir padi-

ah olduklarndan âlimleri, sâiihleri

ve özellikle se>yidleri koruyucu, fakir

ve zayflara yardmc, dindar, akll,

cömert, hayra meyilli güzel ahlâk sa-

hibi idiler. Atpazarfnda Mehmed Paa
ve Ahmed Paa'nm konaklar arsalar-

na 6 minareli bir cami inasna 1018'

de (1609) balayo 1026'da (l6l7) ta-

mamladlar ve medrese yaptlar. Mek-

ke ve Medine fu^carasma birçok köy

vakfettiler. Ka'be-i Mükerreme'de ba-

z yerler kavamakla tamir ettirip bir

güzel kuak göndererek kuattlar.

Medine'ye mermerden bir minber

gönderdiler ve peygamberimizin mes-

cidine koydular. Sadakalar ve adak-

lar çoaltp Mekke ve Medine fuka-

rasna datürdlar. Böylece geçimleri

rahatlad. Surre-i Hümâ^am da ekledi-

ler. Kevkeb-i Dürrî adl alün levhay

227 kt'a kymeüi cevahirden 50 bin

altna alnm benzersiz elmas ile tez-

yin ettirip Ravza-i Mutahharaya astr-

mtr. Estergon ile Eflâk, zamanlarn-

da geri alnmtr. 14. padiah olup 14

sene padiah olmu 14 yanda tahta

çkiTLi ve iki 14 yanda (28) vefat ey-

lemitir. airdir. (I. 15)

Ahmed n Sultan brahim'in oludur.

6 Zilka'de 1052'de (25 ubat 1643)

dodu. 25 Ramazan 1102'de (22 Hazi-

ran 1691) tahta çkp 22 Cemaziyelâ-

hir 1106'da (7 ubat l695) vefat eyle-

mitir. Ömrü (hicrî olarak) 53 yl, 8 ay,

21 gündür. I. Süleyman (Kanunî) Tür-

besi'ne defnedilmitir. Dindar ve sa-

lam düünceliydi. Hatta bir defterdar

azlinde sadrazam iadesini ricada srar

etmi ve kabul etmeyerek sadrazamn

istifasn kabul eylemitir. (I. 15)

Ahmed Ü IV. Mehmed'in oludur.

22 Ramazan 1084'de (31 Aralk 1673)

Hacoglupazarcgfnda domutur. 3

Rebiyülâhr 1115'de (22 Austos

1673) tahta çkt. 17 Rebi^öile^-A^el

ll43'de (1 Ekim 1730) istifa edip 21

Safer ll49'da (1 Temmuz 1736) vefat

eyledi. Ömrü (hicrî olarak) 67 yl, 4

ay, 10 gün ve saltanat müddeti 27 yl
1 ay, 11 gündür. 1120'de (1708) çi-

çekten hastalanp tedavi ile shhat ve

afiyet buyurdular. Yeni Cami Türbe-

si'ne defnedildi. Akll, fâzl, air,

münî, hattat, hayr ilemeye istekli

idiler. Saltanatlar zamannda büyük

fetihler olmu, Prut kenarnda Rusya

mparatoru Deli Petro esir derecesin-

de yenilmitir. Mora yani Yunanistan

tamamen fethedilerek geri alnd.

ran'n dörtte birine yakn yeri fethe-

dildi. sveç Kral Demirba arl iltica

eyledi. Ebû Ey^ob- Ensârî'nin türbe-

lerinde elyazlaryla yazlm levha-

larda kendi tugralanyla Mekke ve

Medine Harem-i erifleri resimleri

vardr. Birinin ketebesi "efî'ül-müz-

nibînsin seh-i iklîm-i mâ evhâ/ Ha-



dîs-i pâkini Sultan Ahmed eylemi
tura'^ beytidir. Hz. Ebû Eyyûb'un tür-

besine bir gümü ebeke yapm ve

nice sultanlarm türbelerine sedeften

ebekeler yaptrmtr. Üsküdar'da

annelerine bir cami ina eyledi. Aya-

sofya karsndaki çemeyi yapp "Aç

besmeleyle iç suyu, Han Ahmed'e ey-

le dua" tarihini yazdlar. (L l6)

Ahmed (ehzade) L Bâyezid'in bü-

yük oludur. 870'de (1465/66) do-
du. 886'da (1481) Amasya valisi oldu.

Bu görevdeyken eytankulu harbine

serdâr tayin edilmiti. 9 18 'de (1512)

vefat etmi olup Bursa'da L Murad
Türbesi'ne defnedilmiür. Oullar
Murad Bey, Alâeddin Bey, Mûsâ Bey
ve Emir Bey'dir. (I. 14)

Ahmed (ehzade) IV, Murad'm o-
ludur. 12 Rebiyülâhr 1037'de (21 Ara-

lk 1627) doup bebekken vefat eyle-

mitir. L Ahmed Türbesi'ne defnediL

di. (I. 15)

Ahmed (ehzade) L Mustafa'nn

oludur. 13 ev\'âl lllO'da (14 Nisan

1699) doup 15 Rebiyülâhr llll'de

(10 Ekim 1699) vefat etmitir. Edirne'

de Dârülhadis Camii'nde medfundur.

(I. 16)

Ahmed (ehzade) L Mustafa'nn

oludur. 14 ev\^âl lll4'de (3 Mart

1703) doup ksa bir süre sonra vefat

eyledi. (I. I6)

Ahmed (ehzade) I. Abdülhamidn
oludur. 26 evval 1190'da (12 Aralk

1776)dogup7 ewâl 1192'de (29 Ekim

1778) vefat eyledi. Türbe ve medrese

yapm için satn alman Osman Paa
arsasna defnedildi ki, Hamidiye Tür-

besi bu arsann yerindedir. (I. 17)

Ahmed (ehzade) L Mahmud'un
oludur. 7 Sa'bân 1229'da (25 Austos

1814) doup 8 Receb 1230'da (I6 Ha-

ziran 1815) vefat etmitir. Numosma-
niye Türbesi'nde medfundur. ;L 17)

Ahmed (ehzade) L Mahmud'un
oludur. 9 Zilka'de 1234'de (30 Aus-
tos 1819) doup ksa bir süre sonra

vefatla Nuruosmaniye Türbesi'ne

defnedildi. (I. 17)

Ahmed (ehzade) L Mahmud'un
oludur. 23 Zilhicce 1234'de (12

Ocak 1819) doup ksa bir süre son-

ra vefatla Nuruosmaniye Türbesi'ne

defned^lmitir. (I. 17)

Ahmed (ehzade) II. Mahmud'un
oludur. 16 evval 1237'de (5 Tem-
muz 1822) doup 27 Receb 238'de
(10 Nisan 1823) vefat eyledi. Nuruos-

maniye Türbesi'nde medfundur. (I.

17)

Ahmed (ehzade) L Mahmud'un
oludur, il Mahmud Rebiyülâhr

1239'da (Aralk 1823) doan bu olu-
na da atasnn adn koydu, ama kar-

deleri gibi yaamad ve Nuraosma-
niye Türbesi'ne defnedildi. (I. 17)

Ahmed (ehzade) Sultan Abdülme-
cid'in oludur. 126rde (1845) doup
o sene vefat eyledi. Yeni Cami Tür-

besi'ne defnedildi. (I. 17)

Ahmed Bey III. Ahmed'in kz Safiye

Sultan'n(->) Mustafa Paa'dan olan

oludur. 1 a'bân ll45'de (17 Ocak
1733) vefat etti. (I. 47)

Ahmed Çelebi (Büyük) (ehzade)
il Murad'm yetikin oludur. Amas-
ya valisi tayin edilmiti. Orada babas
zamannda (1421-1451) vefat eyledi.

Bursa 'da, kaps babasnn tü 'besine

açlr bir odada defnedildi. (I. 14)

Ahmed Çelebi (Küçük) (ePzâde)
il Murad'm dördüncü oludur. 855'

de (1451) babasnn vefatnn ardn-



dan vefat etti. Babasnn türbesine

defnedildi. (I. 14)

Ahmed Çelebi (ehzade) I. Meh-

med'in (Çelebi) oludur. Küçük ya-
ta vefat eyledi. Bursa'da L Murad
Türbesi'ne defnedildi. (I. 14)

Aktimur Bey Ermgrul Gazi'nin toru-

nudur. Amcas Osman Gazi ile sava-

larda yiitlik gösterdi. 700'den (1301)

sonra vefat eyleci. (I. 19)

Alâeddin (ehîâde) II. Muradn
ikinci oludur. Büyük kardei Ah-

med Çelebi'nin vefatnda Amasya va-

lisi olup orada 846'da (1442) vefat ey-

ledi. Cenazesi Bursaya getirilerek ba-

basnn türbesi civarndaki türbesine

defnoiundu. (I. 57)

Alâeddin (eh^i^âde) III . Muradn
oludur. 1003'de (1595) vefat eyledi.

Ayasofya'da mecfundur. (I. 58)

Alâeddin (ehzade) IV. Murad'm

oludur. Rebiyülev^el 1045'de (Aus-

tos 1635) doup (:ocukken vefat etti. î.

Ahmed Türbesi'ne defnedildi. (I. 58)

Alâeddin Ali P^a Osman Gazi'nin

büyük oludur. Babasna vezir ve

müstear oldu. Sonra babasmn emri-

ne uyarak dedes; Edebâlî hizmetinde

bulundu ve bâtnen de mamur oldu.

Babasnn vefatnda tahttan vazgeçe-

rek taht küçük cardei Orhan'a ter-

ketti. (Veya erkân- devlet ad geçeni

münasip görmü, bir rivayette Orhan

Gazi kendisinden büyükmü.) Ancak
kardeinin isteiyle vezir ve müstear
olup sikke, elbise ve asker tanzimin-

de büyük hizmetlerde bulunduktan

sonra köesine çekildi ve Pakte nahi-

yesindeki koru Kendisine has tayin

olundu. Vefatnda saltanat tarafndan

evlât ve torunlarna sayg gösterildi.

Bursa'da kale içinde iki ve Kükürtlü'

de bir zaviyesi ve imareti vardr. Bur-

sa'da medfundur. (I. 57)

AlâeddinBeyL Bâyezid'in olu eh-
zade Ahmed'in oludur. Babasnn ve-

fatmda Msr'a savutu. 920'de (1514)

orada vefat etti. (I. 58)

Alemah (ehzade) II. Bâyezid'in

oludur. 871 'de (1466/67) doup Sa-

ruhan'da A^ali iken 9 18'de (1512) ve-

fat eyledi. Na' oradan Bursa'ya nak-

lolunup il Murad dairesine defnedil-

di. (I. 58)

Alemah (ehzade) III. Murad'm

küçük olu olup 1003'de (1595) vefat

eyledi. Ayasofya'da medfundur. (I. 58)

Alemah Sultan L Abdülhamid'in

kzdr. 26 Zilka'de 1198'de (11 Ekim

1784) dodu. Rebiyülâhr 1200'de

(ubat 1786) vefat eyledi. Babasnn
türbesinde medfundur. (I. 58)

Ali (ehzade) III. Murad'm oullarn-

dan olup 1003'de (1595) vefat eylemi

ve Ayasofya'da defnedilmitir. (I. 58)

Ali (ehzade) III. Ahmed'in olu-

dur. 6 Rebiyülewel 1118'de (18 Ni-

san 1706) doup Cemaziyelâhir 1118'

de (Eylül 1706) vefat eyledi. Yeni Ca-

mi Türbesi'nde medfundur. (I. 58)

Ali Bey IV. Mehmed'in kz Hadice

Sultann oludur. 1105'de (1693/94)

vefat ederek Yeni Cami Türbesi bah-

çesine defnoiundu. (I. 31)

Âlcenab Kadn II. Mustafa'nn ba-
kadn olup evval lllO'da (Nisan

1699) vefat etti. Edirne'de Dârüihadis

Camii'ne defnedildi. (I. 51)

Âlcenab Kadn II. Mahmud'un ba-
kadn olup Fâtih'de bir sebil ina ey-

lemitir, (il 440)

Aliye Sultan Sultan Abdülmecid'in

kzdr. 5 Ramazan 1258'de (10 Ekim



1842) doup 5 Receb 1260'da (21 Tem-
muz 1844) vefat eyledi. Yeni Camimde

medfundur. (I. 58)

Âsiye Sultan L Ahmedn kzdr. 3

Muharrem 1106'da (24 Austos 1694)

vefat edip I. Süleyman (Kanunî) Tür-

besi'ne defnolundu. (L 19)

Âûbican Kadn ÎI. Mahmud'un
üçüncü kadn olup 10 Rebiyülâhir

1287'de (10 Temmuz 1870) vefat etti

ve Sultan Mahmud Türbesi odasna
defnolundu. (L 19)

Âtike Sultan Sultan brahim'in kz
olup önce Sar Ken'an Paaya, sonra

Müfetti smail Paaya nikahland. Bü-
)âik kardeinin (IV. Mehmed) saltana-

tnda (1648-1687) vefat eyledi. (I. 51)

Âtike Sultan L Mustafa'nn kzdr.
4 Rebiyülevvel 1106'da (23 Ekim
1694) doup küçük yata vefat ede-

Q rek Yeni Camiye defnedildi. (I. 51)
~ Âtike Sultan ÎIL Ahmed'in kzdr.

Muharrem 1124'de (ubat 1712) do-
du. 1136'da (1723/24) Genç Mehmed
Paaya nikâhlanmtr. 1150'de

(1737/38) vefat etti. Valide Sultan Ca-

mii'ne defnedildi. (I. 51)

Âtike Sultan (Burnaz) I. Ahmed'in
kzdr. Ca'fer Paa'ya, sonra Koca
Ken'an Paaya, daha sonra Doanc
Yusuf Paaya nikahland. Vefatnda
kardei Sultan brahim'in türbesine

defnedildi. (I. 51)

Atiye Sultan II. Mahmud'un kzdr.
10 Cemaziyelâhir 1239^da (11 ubat
1824) dodu. 1256'da (1840) Fethî Pa-

a'ya nikahlanm ve 2 evval 1266'

da (11 Austos 1850) vefat ederek
babasnn türbesine defnedilmitir.

Kzlar Seniye Hanm Sultan ve Feri-

de Hanm Sultan'dr. Feride Hanm
Sultan'm olu Mehmed Sâib Bey'

dir(-^). (I. 57)

Aydodu Bey Ertugrul Gazi'nin to-

runudur. Amcas I. Osmaa'm (Gazi)

ümerâsndan olup savalarda bulu-

narak yiitlik gösterdi. znik muhare-
besinde 702'de (1302/03) sehid oldu.

Koyunhisar yaknnda medfun olup

topra hummaya ilaç o.duundan
mezar ziyaret edilir. (I. 23)

Ayniah Sultan L Bâyezid'in kz-
dr. Beir Aa Medresesi yaknndaki
mektebi yaptrp vefatnda oraya def-

nedilmitir. (I. 59)

Ayniah Sultan I. Abdülhamid'in k-
zdr. 20 Receb n94'de (22 Temmuz
1780) doup 20 gün sonra (11 Aus-
tos 1780) vefat eylemitir. 1. 59)

Aynülhayat Kadn III. Mustafa'nn

kadn ve Mihrimâh Sultanin annesi-

dir. 1178'de (1764/65) vefat eyleye-

rek Lâleli Camii'nde türbesine defne-

dildi. Katrc Han Mescidi'î^i yaptrd.

Buna Cebeci çorbaclarndan Hüse-
yin Aa minber koydurdu. (I. 59)

Aye Behrî Kadm (HâcceJ III. Ah-
med'in kadnlarndan olup haccedip

gelmi ve vefatnda Eyüp 'e defnedil-

mitir. Kz Fatma Sultan'dr. (L 50)

Aye Hannn Sultan IV. Murad'm k-
z Rukiye Sultan'm kzd:.-. 1129'da

(1717) vefat eyledi. ehzade (Camii)

hariminde annesinin yanaa defne-

dildi. (L 50)

Aye Hanm Sultan III. Ahmed'in
kz Safiye Sutan'n(-^) kzdr. Kü-
çükken ll67'de (1753/54) vefat etti.

Eyüp 'e defnedilmitir. (L 4'

O

Aye Hanm Sultan (Hâcce) L Sü-

leyman'n kz Mihrimâh Sultan'm k-
zdr. Sadrazam Ahmed Paaya ni-

kahland. 1003'de (1595) olu ile hac-

ca gidip dönüünde vefat eyledi. Hü-
dâî Türbesi'ne defnedildi. Oullar
vardr. (I. 49)



Aye Kadn I. Mâhmud'un bakad-
mdr. 1159'da (1746) Fâtih'de Çörek-

çikapsrnda çe^me ve mektep yaptr-

d. Daha sonra vefat eyledi. (I. 50)

Aye Kadn I. Abdülhamid'in baka-
dndr. 1189'dii (1775) vefat edip Ye-

ni Cami lazirejine defnedildi. (I. 50)

Aye Kadn I. Abdülhamid'in kadm-
dr. 1240'da (1824/25) vefat eyledi. Ha-

midiye Türbesi ne defnedildi. (I. 51)

Aye Sîneperver Valide Sultan

I. Abdülhamid'in kadm ve IV. Muta-
fa'nm annesidir. Bir sene kadar vali-

de sultan olmu ve sonra hasta ve

yalnz olarak yaamtr. 3 Cemaziye-

lâhir 1244'de'(ll Aralk 1828) vefat

edip Eyüp 'e defnedildi. Bir mektep

ina ettirmitir. (I, 51; ÎI. 440)

Aye Sultan I. Selim'in (Ya\az) kad-

n olup olu I. Süleyman'n (Kanunî)

926'da (1520) tahta çknda valide

sultan olmuta-. 4 Ramazan 940'da

(19 Mart 1539) vefat etti. Sultan Selim

Türbesi civarna defnedildi. (I. 49)

Aye Sultan III. Muradn kzdr.
995'de (1587) brahim Paa'ya nikah-

land. 26 Zilhicce 1013^de (15 Mays
1605) vefat etti. III. Murad Türbesi'ne

defnolundu. (I. 49)

Aye Sultan I Ahmed'in kzdr. Be-

bekken Nasûh Paaya nikahland.

Onun vefatndan sonra Hafz Ahmed
Paa ve daha sonra Hüseyin Paa,

Canpuladzâde Mustafa Paa ve Ah-

med Paa'ya n; kâhlanmtr. ÎV. Meh-

med devri (l6^..8-l687) balarnda ve-

fat eyledi. Babasnn türbesine defne-

dildi. Olu Mustafa Bey'dir(->). (I. 49)

Aye Sultan Sultan brahim'in kz-
dr, îbir Paa";^a nikâhlanmtr. Kar-

dei IV. Mehmed'in saltanatnda

(1648-1687) vefat eylemitir. Babas-

nn yanna defnedildi. (I. 49)

Aye Sultan II. Mustafa'nn kzdr.
27 Ramazan 1107'de (30 Nisan 1696)

dodu. Muharrem 1120'de (Mart-Ni~

san 1708) Nu'man Paa'ya, 1132'"de

(1720) Silahdar brahim Paa'ya,

1137'de (1724/25) ise Mustafa Pa-

aya nikahland. 17 Zilka'de ll65'de

(26 Eylül 1752) vefat eyledi. Yeni Ca-

mi Türbesime defnedildi. Saray, am-

cazadesi Aye Sutan'a verildi. (I. 50)

Aye Sultan III. Ahmed'in kzdr.
Muharrem 1131'de (Aralk 1718) do-
du. Il40'da (1727) Silahdar stanbulî

Mehmed Paa'ya, 1153'de (1740) Ah-

med Paa'ya, 1171'de (1757/58) ise Si-

lahdar Cihangiri Mehmed Paaya ni-

kâhlanmtr. Hastalnda Bahariye

Saray'na getirilip orada 10 Cemaziye-

lev^^el 1189'da (9 Temmuz 1775) vefat

eyledi. Yeni Cami haziresine defnedil-

mitir. ki kznn ad da Rukiye Hanm
Sultan' dir(~>). Amcazadesi "Büyük" ve

kendisi "Küçük" diye ayrlr. (I. 50)

Aye Sultan I. Abdülhamid'in kz-
dr. 24 Cemaziyelâhir 1191'de (30 Tem-

muz 1777) doup krknc günü vefat

etti. Yeni Cami Türbesi'ne defnedildi.

(I. 50)

Aye Sultan L Mahmud'un kzdr.

24 Cemaziyelâhir 1224'de (6 Austos

1809) doup küçükken vefat eyledi.

Nuruosmaniye Türbesi'ne defnedil-

di. (I. 50)

Bahâeddin Efendi (ehzade) Ab-

dülmecid'in oludur. 26 Muharrem

1269'dâ (9 Kasm 1852) küçükken

vefat eyledi. Yeni Cami'de medfun-

dur. (I. 26)



Bâyezid I (Yldrm) L Muradn yi-

it oludur. 748 (1347) veya 76l (1360)

ylnda domutur. 4 Ramazan 79rde
(27 Austos 1389) Kosova sava mey-
dannda tahta çkt. Receb 805 (ubat
1403) ortasnda hastalanp Akehir'de
bir ay geçince yani 15 a'bân'da (10

Mart 1403) vefat eylemitir. Ya (hic-

rî olarak) 57 veya 44, saltanat müdde-
ti 13 sene, 11 ay, 19 gündür. Na'lan
birkaç gün eyh Mahmud Hayran ci-

varnda tutulup sonra vasiyederi üze-

rine olu Mûsâ Çelebiye teslim edile-

rek Bursa'ya gönderilip türbesine

defnolundu. Krmzya çalar beyaz
tenli, deirmi çehreli, büyük burunlu,

ela gözlü, kumral sakallyd. Cesur,

adaletli, hiddetliydi. Balklar babas
gibi ise de sonradan ümerâya giydiri-

len hiPatler kumandan ve Bursa'nm
çiçekli kadifesinden kaftan giydiler.

Mâbeyn ricaline beyaz ve dierlerine

krmz kalensüve giymelerini emret-

milerdir. Fetihleri: Kratova, Üsküp,

Varna, Vidin, Alaehir, Aydn, Sam-
han, Mentee, Konya, Nide, Akehir,

Aksaray, Sivas, Kayseri, Selanik, Ye-

niehir, Güzelcehisar, Trhaia, Atina,

Kengn, Besni, Malatya, Divrii. 797

(1395) ylnda dümanlarn Nigbo-

lu'da bozguna uratt ve perian etti.

Hatta bu zaferin ardndan Bursa'da

bir cami ina buyurdu. stanbul'u fet-

he yakm olduu srada olu Ertugrul

Çelebi'nin vefatn iitmekle çok üzül-

mütü. Bu srada kulana bir çoban
kavak sesi gelmekle "Çal bre çoban,

ne cann yand, ne cierin delindi. Er-

tugrul gibi olun mu vefat etti, Sivas

gibi ehrin mi ykld?" buyrmular-
d. Bir kzlar olup Emir emseddin
Buharî'ye nikahlamlardr. Bursa'da

medfundur. (I. 23)

Bâyezid II 11. Mehmed'in (Fâtih) o-
ludur. 857 (1453) ylnda iki bayram
arasnda dodu. 20 Rebiyalevvel 886'

da (19 Mays 1481) tahta çkp 18 Sa-

fer 918'de (5 Mays 1512) istifa ederek
Dimetoka'ya gittikleri srada 10 Rebi-

yülevvel'de (26 Mays S 12) Edirne

yaknnda Söüdüdere'de vefat eyle-

di. Na' stanbul'a nakledilerek camii

yaknnda türbesine defnedilmitir.

Ömrü (hicrî olarak) 67 ve saltanat 32

yldr. Uzun boylu, beyaz tenli, açk
yüzlü, elâ gözlü, benli, siyah çatk
kal, biçimli sakall, geni göüslüy-
dü. Güzel ahlâk sahibi, dindar olup

yalnz iken sâlih kiiler gibi giyinir ve
darda babasnn elbisesini giyerler-

di. Fetihleri: Akkerman, Adana, Tar-

sus, Tepedelen, Navarin, înebaht,

Moton, Koron, Draç. Eski Saray mey-
dannda bir cami yapmna 903 'de

(1498) balayp 913 'de (1507) tamam-
ladlar. lk namaz klnd günün
ikindisinde cemaatten her kim ikindi

sünnetini terk etmemi ise imamet et-

sin buyurmu, kimse bulunamaynca
imamete kendileri geçmilerdir. Edir-

ne'de Yurkaie Mescidi ']ii yaptrd.
Bursa'da Sultan Murad'm Kaplca Ha-
mam'n yeniledi. (I. 24)

Bâyezid (ehzade) I. Süleyman'n
(Kanunî) oludur. 932'de (1525)
dodu. 967'de (1560) vefat etmitir.

Na' Sivas'a defnedildi. (I. 25)

Bâyezid (ehzade) III. Murad'm o-
ludur. 994'de (1586) dodu. Nev'î

Efendi'den ders okudu. 1003'de

(1595) vefat ederek Ayascfya'da def-

nedildi. (I. 25)

Bâyezid (ehzade) I. Ahmed'in o-
ludur. 1020'de (1611) doup veliahd

iken 1045'de (1635) vefat eyledi. Kar-

delerinin en erikiniydi. Babasnn
türbesine defnedilmitir. (". 25)



Bâyezd (ehzade) Sultan bra-

him'in oludur. 15 Rebiyülevvel 1056'

da (1 Mays 1646) doup Receb 1057'

de (Austos 1647) vefat etti. I. Ahmed
Türbesi'ne defnedildi. (I. 25)

Bâye2id (ehzade) IV. Mehmed'in

oludur. Zilka'de 1089'da (Aralk l678)

doup birkaç günlükken vefat etmi-

tir. Edirne'den stanbul'a gönderile-

rek Sultan brahim'in yanma defne-

dilmitir. (I. 25)

Bâyezd (ehzade) III. Ahmed'in o-
ludur. 9 Züka'de 1 130'da (4 Ekim 1718)

doup Ramazan 1184 (Aralk 1770)

balarnda veliahd iken vefat etmitir.

Ömrü (hicrî olarak) 53 yl, 10 aydr.

Yeni Cami'ye delnedimitr. (L 25)

Bâyezd (ehzade) L Mahmud'un
oludur. 13 Rebiyüle\'vel 1227'de (27

Mart 1812) doup üç aylkken vefat

eyledi. NuruOsmaniye Türbesi'ne

defnedildi. (I. 25)

Bediha Sultai:. Sultan Abdülme-
cid'in kzdr. Bebekken 29 Rebiyü-

levvel 1270'de (30 Aralk 1853) vefat

eyledi. Fâtih'de Münire Sultan'm ya-

nnda medfundur. (I. 25)

Behice Sultan Sultan Abdülmecid'in

kzlarmdandir. 2,6 Ramazan 1264'te

(26 Austos 1843) domutur. 1293'

de (1876) Halil Hamid Paa torunu

Hamid Bey'e nikâhlandysa da 15.

gününe varmadan 13 Zilka'de 1293'

de (30 Kasm 18"
'6) vefat etmitir. Kz

kardei Münire Sultan yaknnda Fâ-

tih'de defnolunmutur. (I. 26)

Behiye Sultan 5 ultan Abdülmecid'in

kzdr. 1256 Zilhiccesinin son günün-

de (22 ubat 1841) doup 18 Cemazi-

yelâhir 1263'de (22 Mays 1842) vefat

etti. Yeni Cami Türbesi'nde medfun-

dur. (L 26)

Beyhan Sultan Sultan brahim'in kz
olup 1055'de (1645) dodu. 2 yamda
Hezârpâre Ahmed Paa'ya nikâhlan-

mt. 4 Receb 1112'de (15 Aralk 1700)

vefat eyledi. I. Süleyman (Kanunî)

Türbesi'nde defnedildi. (I. 26)

Beyhan Sultan III. JMustafa'mn kz-
dr. 20 a'bân 1179'da (1 ubat 1766)

domutur. 1198'de (1784) Silahdar

Mustafa Paaya nikahland. 15 Rebi-

yülewel 1240'da (7 Kasm 1824) ve-

fat etti. Eyüp 'de Mihriah Valide Sul-

tan Türbesi'ne defnedildi. Rumelihi-

sar'nda bir muvakkithane ve Eskiali-

paa'da bir çeme yaptrmtr. (î. 27)

Bezmiâlem Valide Sultan I. Se-

lim'in (Yavuz) annesi ve II. Bâyezid'in

eidir. Olunun saltanat (1512-1520)

srasnda vefat etmitir. Manisa'da Sul-

tan Camii'ni ve bir dârüifa ina ettir-

di. Dârüifamn bana ünlü hekim

Merkez Efendi getirilip "mesir" deni-

len 40 çeit maddeden yaplan macu-

nu nevruzda bu caminin kubbesinden

saçtrmay âdet eylemiti. (II. 440)

Bezmlâlem Valide Sultan II. Mah-

mud'un kinci kadn olup 1255'de

(1859) olu Sultan Abdülmecid za-

mannda valide sultanlk yüce rütbe-

sine nail oldular. 23 Receb 1269 'da (2

Mays 1853) vefat etti. Tedbidi, akll,

efkatli, hayr ve yilik için çalrd.
Dolmabahçe'de bir cami, Yenbahçe'

de bir hastahane, einin türbesi yak-
nnda bir dârülmaarif, çemeler ve

baka hayr eserleri yaptrdlar. Ei-

nin yanma defnedildi. (I. 26)

Binnaz Kadn I. Abdülhamid'in

üçüncü kadm olup Ramazan 1238'de

(Mays 1823) vefat eyledi. Hamidiye

Türbesi bahçesine defnedildi. (L 27)

Burhaneddin Efendi bak. Mehmed
Burhaneddin Efendi
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Cem (elzâde) L Mehmed'in (Fâ-

tih) oludur. 864'de (1459/60) do-
du. Büyük kardeinin vefatnda Kara-

man valisi oldu. 889'da (1481) azl ile

901 'de (1496) Avmpa'da vefat eyledi.

Na' Bursa'da II. Murad Türbesi'ne

defnedildi. Erdemli, ilim sahibi, iir

ve inâs, edeb ve terbiyesi mükem-
meldi. Diva'i vardr. (I. 28; IV. 892)

Ceylankâr Kadn Sultan Abdülme-
cid'in kinci ikbâli olup Cemaziyelâ-

hir 1272'de (ubat 1856) vefat eyledi.

Fâtih'de Münire Sultan Türbesi'ne

defnedildi. (I. 29)

Cihangir (ehzade) I. Süleyman'n

(Kanunî) olu olup 937'de (1530/31)

dodu. Bulunduu vilayetlerde iyi

hizmet etmekle babasnn sevgisini

kazand. 960'da (1553) vefat eyledi.

Na' Haleb'den stanbul'a gönderilip

kardei ehzade Mehmed'in yanma
defnedildi. Tophane üstünde adna
bir cami ina edildi. Bu cami, yakn
zamanda yeniden yaptrlmtr. (I. 28)

Cihangir (ehzade) II. Selim'in olu-
dur. 983'de (1575) vefat edip babas-

nn türbesine defnoiunmutur. (I. 29)

Cihangir (ehzade) III. Muradn o-
ludur. a'bân 993'de (Austos 1585)

küçükken vefat edip Ayasofya Tür-

besi'ne defnoiunmutur. (I. 29)

Cihangir (ehzade) III. Murad'm
oullarmdandr. 7-8 yanda iken 1003'

de (1595) vefat etti ve babasnn türbe-

sine defnedildi. (I. 29)

Cihangir (ehzade) III. Mehmed'in
oludur. Bebekken lOll'de (l602)

vefat etmi ve Ayasofya'da defnedil-

mistir. (I. 29)

Cihangir (ehzade) Sultan bra-

him'in oludur. 6 Zilka'de lC56'da (14

Aralk 1646) doup 6 Muharrem
1058^de (1 ubat 1648) vefat etti. I.

Ahmed Türbesi'ne defnedildi. (I. 29)

e
Dâvud (ehzade) III. Murad'm olu-
dur. 1003'de (1595) vefat ederek ba-

basnn türbesine defnedildi. (I. 33)

Dilpezîr Kadm IV. Mustafa'nn ka-

dmlanndan olup 1224'de (:809) ve-

fat etti. Hamidiye Türbesi bahçesine

defnedildi, (I. 46)

Dündar Alp Süleyman ah'm olu-
dur. Babasnn boulmas srasnda

kardei Erturul Bey'le Anadolu'ya

gelip orada vefat eymitir. C. 33)

Dürriehvâr Hannn "Ahretlik Ha-

nm" denmitir. I. Abdülhamid'in eh-
zadeliinde domu olan ..az olup

gizli bü^-aimekle ilan edilmemitir de-

nir. Ahmed Nazif Efendimin ei oldu-

undan ei ve onun babas bu sayede

mehur olmulardr. III. Selim zama-

nnda (1789-1807) ikbâli söndü ve ei

katledildi. II. Mahmud zamannda
fevkalâde ikbâle ulat. Hatta valide

sultam saraya getirmitir. e^^-^âl 1241'

de (Mays 1826) vefat etmi ve Fâ-

tih'de Nakdil Valide Sultan Türbesi

bahçesine defnedilmitir. Kzlarndan

Zeyneb Hanm 1220'de (1805) ve Ati-

yetullah Hanm 1264'de (1848) vefat

ettiler. Bunlardan birincisi Hamidiye'

de, ikincisi yannda defnoiunmutur.

Atiyetullah Hanm Yusuf Paazade
Mahmud Bey'le evlenmi, ondan ey-
hülislâm Molla Muhtar Bey domu-
tur. (I. 33)



Düzdidil Kadü Sultan Abclülme-

cid'in üçüncü kedim olup Cemile Sul-

tan'm annesidir. a'bân 126l'de

(Austos 1843) vefat edip Yeni Cami'

de yeni türbeye defnedildi. (I. 33)

m~w

Ebrûreftâr Kadn II. Mahmud'un

kadmlarmdan iKen vefat eyledi. Fâ-

tih'de Nakdil Valide Sultan Türbe-

si'ne defnedildi. (I. 14)

Edâdil Kadn Sultan Abdülaziz'in

üçüncü kadn ve Mahmud Celâled-

din Efendi'nin annesidir. 1292'de

(1875) vefat ey.edi. II. Mahmud Tür-

besi 'ne defnedildi. (I. 17)

Emetullah Sultan III. Ahmedn k-

zdr. 1131^de (1719) doup ksa süre

sonra vefat etti. Yeni Cami Türbesi'ne

defnedildi. (I. 20)

Emetullah Sultan III. Ahmed'in k-

zdr. 16 Zilhicce 11 35 'de (17 Eylül

1723) dodu. : Zilka=de 1136'da (28

Temmuz 1724) vefat etti ve Yeni Ca-

mi haziresine c efnedildi. (I. 20)

Emetullah SuJtan 11. Mustafa'nn k-

zdr. Saltanatnn (1Ö95-1703) sonla-

rnda dogmulur. Ramazan 1132'de

(Temmuz 1720) Sirke Osman Paay.^a

nikahland. 27 a'ban 1139'da (21 Ni-

san 1727) vefat eyleyip Yeni Cami

Türbesime defnedilmitir. Kz da

Emetullah Sult;m'dr(^) (I. 20)

Emetullah Sultan L Mustafa'nn k-

z Emetullah Sultann kzdr. 1157'

de (1744) vefa eyledi. Yeni Cami ha-

ziresine defnedildi. (I. 20)

Emetullah Sultan IIL Ahmed'in ba
hasekisidir. Simkehane, eski Darb-

hanenin yerine yapldktan sonra bir

mescid, mektep, sebil ve çeme yap-

mtr. Vefatnda Eyüp'e defnedildi.

(I. 20)

Emine Hanm Sultan IIL Ahmed in

kz Sâliha Sultan'm kzdr. Il63'de

nikahland. 1 Ramazan 1228'de (28

Austos 1813) vefat eyledi. Eyüp'de

annesinin türbesine defnedildi. Zevci

smail Zühdî Paa'dr. (I. 22)

Emine Lutfîye Hanm Sultan Sul-

tan Abdülmecidn kz Fatma Sul-

tan'm kzdr. 2,5 yanda iken 20 Re-

biyülewel 1282'de (13 Austos 1865)

vefat eyledi. Bostan skelesi'nde

medfundur. (I. 62)

Emite Sultan IIL Ahmed'in kzdr.

Küçükken 1132'de (1719/20) vefat et-

mitir. Yeni Camfde medfundur. (I. 21)

Emine Sultan IIL Ahmed'in kzdr.

Küçükken ll45'de (1732/33) vefat

etti. Yeni Cami'ye defnedildi. (I. 21)

Emine Sultan L Mustafa'nn kz
olup 3 Safer 1108'de (1 Eylül l696)

dodu. 1120'de (1708) Çorlulu Ali Pa-

a'ya, daha sonra Receb Paa'ya ve

sonra Aydn muhassü Abdullah Pa-

aya nikahland. 1152'de (1739) vefat

etti. Yenikap Mevlevîhanesi yaknn-

da bir camide defnedildi. (I. 21)

Emine Sultan I. Abdülhamid'in kz-

dr. 26 Rebiyülevvel 1202'de (5 Ocak

1788) doup 1205'de (1790/91) vefat

etti. Babasnn türbesine defnedildi.

(I. 21)

Emine Sultan IV. Mustafa'nn kz-

dr. 21 Rebi>âilewel 1224'de (6 Ma-

ys 1809) dodu. 3-4 ay sonra vefat

etti. Babasnn yannda medfundur.

(L 21)

Emine SultanL Mahmud'un kzdr.

1230'da (1815) dodu. 2 Zilka'de

n
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1232'de (13 Eylül 1817) sarayda çkan
bir yangnda yanmtr. Yangn do-

laptaki bir mumdan çkmt. (I. 22)

Emine Sultan Sultan Abdülaziz'in

kzdr. 25 Receb 1-283'de (3 Aralk
1866) doup 15 Ramazan 1283'de

(21 Ocak 1867) vefat etti. II. Mahmud
Türbesi odasma defnolundu.(I. 22)

Emir Bey 11. Bâyezid'n olu ehzade
Mahmud'un oludur. Babasnn vefa-

tnda sancakbeyi oldu. 918'de (1512)

vefat etti. Na' Bursa'ya gönderilip L
Murad dairesine defnedildi. (I. 21)

Ertugrul Bey (Gazi) Süleyman
ah'n oludur. 630'da (1233) 446 ki~

siyle Frat kenarndan Anadolu'ya göç
etti. Küçük olu Savc Bey 'i Konya
emiri Alâeddin Selçukî nezdine gön-
dererek mülküne girmeye izin istedi.

Hükümdar bu kabilenin yiitlik ve
cesaretini duyduundan izin vererek

Ankara yaknnda Karacadag' mes-
ken tayin etmi ve oralarn muhafa-
zasn vermitir. Ertugrul Gazi daima
gaza ve cihad ile urat günlerde

Selçuklularn yklmaya yüz tuttukla-

rn görmekte olmasmdan gücünü
günden güne artrrd. Adalede 50

sene emidik edip 680 (1281) ylnda
vefat etti. 90 yanda olup mücahid,
cesur, adaletli, kerimdi. Bir aralk e-
refeddin Hzr adl adamn isyan yü-

zünden Gyaseddin Selçukî serhad
beylerinden rehinler ald srada
ondan da bir olunu rehin alarak

Kâhta Kalesi'ne göndermiti. Daha
sonra karklk srasnda kurtulup

Bi'i nahiyesi ona has tayin olundu.

Kendisiyle oullar uzun müddet
orada hükümet eylediler. Hatta Yl-
drm Bâyezid, Malatya'ya geldikle-

rinde bunun evlâdndan Halil Bey,

Baban Bey ve Ahmed Bey padiahn

eiine yüz sürüp iltifat ve sevgisine

mazhar olmulardr. (I. 17-18)

Ertugrul Çelebi I. Bâyezid'in (Yld-
rm) oludur. Babas zamannda Ay-
dn valisi oldu. 801'de (1399) orada

vefat etti. Bursa'da Tekecik adl yer-

de camii vardr ve Bursa'da medfun-
dur. Baz tarihlerde Kasm Çelebi bu-

nun yerine zikredilir. (I. 18)

Esma Sultan III. Ahmed'in kzdr.
10 Receb 1138'de (14 Mart 1726)

dodu. evval 1171'de (Haziran 1757)

Muhsinzâde Mehmed Paa'ya nikah-

land. 11 Zilka'de 1202'de (13 Aus-
tos 1788) vefat etti. Vasiyeti üzerine

Eyüp'de zevci yanma defnedildi.

Dünya ilerinde tutumlu ve eli sk
olduundan mal biriktirmekle me-
hur olduysa da vefatnda hiç paras-

nn çkmamas bu rivayet: aslsz ç-
kard. Mukataatmdan bir miktar bi-

raderzâdeleri Esma Sultan 'a ve Emi-

ne Sultan'a yar yarya bö'.ütürüldü.

VefaÜannda kethüdalar Çelebi Meh-
med Efendi, kap çukadar Said Aa
ve masraf kâtibi Osman Efendi hap-

solundular ki bunlar, sulranm gelir

getiren mallarndan dolay kodral
Mahmud Paa'nm isyanna sebep ol-

mulard. (I. 18)

Esma Sultan I. Abdülhamid'in kz-
dr. 21 Cemaziyelâhir 1192'de (17

Temmuz 1778) dodu. 7 Receb 1264'

de (9 Haziran 1848) vefat etti. Karde-

i II. Mahmud'un türbesine defnedil-

di. Cömert ve ikram sahibiydi. Anne-
si kadmefendi 13 Receb 1244'de (19

Ocak 1829) vefat ederek Eiyyûb Sul-

tan Türbesi'ne defnedildi. (I. 19)

Estnihan Sultan bak. smihan Sul-

tan



Fahriye Sultan III. Muradn 20'den

fazla kzndan ismini tesbit edebildik-

lerimizden biridir. Ei Aa Ahmed
Paa'dr. Kz kardelerinden çou
1007-1008'de (1593/99) çiçek hastal-

ndan vefat eylemilerdir. Babalar-

nn yanma defnolundular. (I. 62)

Fatma Hanm Svltan II. Bâyezid in

olu ehzade Mahmud'un kzdr.

939'da (1532/33) vefat eylemitir.

"Hançerli Sultan" da denir. Eyüp'de

medfundur. (I. 59.'

Fatma Hannn Sultan 11. Bâyezid'in

olu ehzade Mehmed'in kzdr.
963'de (1556) vef^.t etmi ve Eyüp'de

defnedilmitir. (I. 60)

Fatma Hanm Sultan I. Süley-

man'n (Kanunî) olu ehzade Meh-

med'in kz Hümâsah Hanm Sultan'm

kzdr. ehrizor beylerbeyi Mustafa

Paazade Mehmed Bey'e(^) nikahla-

np 996'da (1588) vefat eylemitir..

ehzade Camii'ne defnedildi. (I. 60)

Fatma Hanm Sultan IV. Muradn
kz Rukiye Sultan'm kzdr. 1139'da

(1726/27) vefat eylemitir. ehzâde-

ba'nda annesinin yanma defnedildi.

Bykl Mehmed Paa'nm zevcesiydi.

(1.60)

Fatma Hanm Sultan IV. Meh-

med'in kz Ümrügülsüm Sultann

kzdr. Il42'de (:729/30) vefat eyle-

di. Valide Camii bahçesinde defno-

lunmutur. (I. 60)

Fatma Hanm Sultan Sultan Abdül-

mecid'in kz Cemile Sultan'm kzdr.

4 Receb 1307'de (24 ubat 1890) 10

yan aknken vefat eylemitir. Fâtih

bahçesinde kz kardeinin yanma
defnedilmitir. (I. 62)

Fatma Hanm Sultan Sâliha Sul-

tann Sar Mustafa Paa'dan olan k-

zdr. Yahya Paa'nm küçük kardei

brahim Bey'e nikâhlanmtr. Genç

yanda vefat eyledi. (I. 6l)

Fatma Hümâah Kadn III. Ah-

med'in kadnlarndandr. ' ll55'de

(1742) vefat ederek Yeni Cami hazi-

resine defnedildi. (I. 6l)

Fatma Kadn L Mahmud'un baka-

dn olup 1224^de (1809) vefat eyledi.

(L 440)

Fatma Sultan I. Selimin (Yavuz) k-

zdr. Sadrazam Ahmed Paa'ya nikah-

land. 960'da (1553) kocasnn vefatn-

dan sonra vefat etti. Topkap'da koca-

snn türbesi ardna defnedildi. (I. 59)

Fatma Sultan II. Selim'in kzlarnn

en küçüüdür. Siyâvu Paa'ya ni-

kahland ve çocuklar oldu. Nihayet

bir kz dourdu ve bu yüzden hasta-

lanp birkaç gün içinde kz ve ardn-

dan a'bân 988'de (Eylüi-Ekim 1580)

kendisi vefat eylemitir. Ayasofya'da

babasnn türbesine defnedildi. Bir

medrese yaptrmtr. Büyük olu 25

yanda iken Ramazan 1006'da (Ni-

san 1598) teravih namazndan sonra

yataa yatm ve anszn vefat eyle-

mitir. Eyüp'de babasnn yanna def-

nedildi. (I. 60)

Fatma Sultan III. Murad'm kzdr.

Halil Paa'ya, sonra lOlO'da (l601)

Ca'fer Paa'ya nikâhlanmtr. Vefaün-

da babasnn yanma defnedildi. (I. 60)

Fatma Sultan I. Ahmed'in kzdr. Ay-

e Sultan'dan küçük ve Hanzâde Sul-

tandan büyüktür. Kara Mustafa Paa'

ya nikahland. 1073'de (1662/63) Kan-

bur Mustafa Paaya, 1078'de (1667/

13
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68) de Kozbekçi Yusuf Paa'ya nikah-

land. Pek yak iken vefat etti. Babas-
nn Türbesi'nde medfundur. (I. 60)

Fatma Sultan L Mustafa'nn kzdr.
Küçükken llll'de (1699/1700) vefat

edip Yeni Cami Türbesi'ne defnedil-

di. (I. 60)

Fatma Sdtan IV. Mehmed'ln kzdr.
llOy^de (1695/96) Trnakç brahim
Paaya nikahland. 24 Cemaziyelâhir

1112'de (6 Arahk 1700) vereme tutu-

lup vefat eyledi. Yeni Cami Türbesi'

ne defnedildi. Birinci kocasndan Ru-

kiye Hanm Sultan olmutur. (I. 60)

Fatma Sultan III. Ahmedn kzdr.
22 Cemaziyelewel lll6^da (22 Eylül

1704) dodu. Silahdar Ali Paaya,
sonra Nevehirli brahim Paaya ni-

kahland. Il40'da (1727/28) Terziba
Mescidi'ni yeniden ina eyledi. Baba-

s, "Fatma Sultan, Allah camiin etsin

kabul" tarihini söylemitir. 17 Receb
ll45'de (3 Ocak 1733) vefat eyledi ve
Yeni Cami haziresine defnedildi. Mus-
lihiddin Mektebi'ni yemden ina eyle-

di. Ogiu Mehmed Bey'dir(->). (I. 6l)

Fatma Sultan III. Mustafamm kz-
dr. 2 Ramazan 1183'de (30 Arahk

1769) doup 23 Safer 1186'da (26

Mays 1772) vefat eyledi. Babasnn
türbesine defnedildi. (I. 6l)

Fatma Sultan I. Abdülhamid'in kz-
dr. 6 Muharrem 1157'de (12 Aralk

1782) doup 10 Muharrem 1200^de

(13 Kasm 1785) çiçekten vefat etti.

Babasnn türbesine defnedildi. (1.6i)

Fatma Sultan ÎI. Mahmud'un kzdr.
18 Zilhicce 1223 'de (4 ubat 1809)

doup 19 Ramazan 1240'da (7 Mays
1825) 17 yanda vefat eyledi. (I. 6l)

Fatma Sultan L Mahmud'un kzdr.
7 Muharrem 1244'de (20 Temmuz

1828) doup 1246'da (1830/31) vefat

eylemitir. (I. 61)

Fatma Sultan Sultan Abdümecd'in
kz olup 21 Ramazan 1256'da (16 Ka-

sm 1840) dodu. 1270'de (1854) Ali

Gâlib Paaya, 1275'de (1858/59) Nu-
ri Paaya nikahland. 1300'de (1883)

vefat etti. Yeni Camiye defnedildi.

Olu Fuad Mehmed Bey(-^), kz Emi-

ne Lutfîye Hanm Sultan'dr(->). lk
kocasndan da Cemile Hanm Sultan

adnda birkaç gün içinde A^efat etmi
bir kz olmutur. (I. 62)

Fatma ebsafâ Kadm I. Abdülha-

mid Han'n altnc kadm: olup Hibe-

tuilah Sultan'm annesidir. 1220'de

(1805) vefat eyledi. Zey:-ek Camiimi

tamir etmekle oraya defnedimitir.

(I. 61)

Fehime Kadn III. Mustafa'nn ik-

bâllerinden olup 1174'de (I76O/6I)

doum yaparken vefat eydedi. (I. 62)

Fehime Sultan Sultan Abdülme-
cid'in kzdr. 12 Rsbiymlevvel

1273'de (10 Kasm 1856) küçükken
vefat eyledi. Fâtih^de Münire Sultan

türbesine defnolundu. (I. 63)

Ferahâd Hanm Sultan II. Bâye-

zid'in olu ehzade Korkud'un kz-
dr. Srkâtibi Mehmed Bfl Efendi'ye

nikahland. Kzlta'da oir mektep
yapt. Vefatnda oradaki türbesine

defnedildi. (I. 62)

Ferdâne Sultan III. Ahmed'in kz-
dr. Bebekken 1130'da (1718) vefat

eyledi. Valide Sultan Camii haziresi-

ne defnedildi. (I. 62)

Ferruhâd hak. Ferahâd Hanm
Sultan

Fethiye Sultan Cemile Sultan'm bü-

yük kzdr. Miralay Hay.î Bey'e ni-

kâhlanmt. 26 Cemaziyelâhir 1304'



de (22 Mart 1887) vefat etmitir. Fâtih

bahçesine defnedilrnitir. (I. 62)

Fuad Mehmed (ehzade) Sultan

Abdülmecidln oludur. a'bân 1264'

de (Temmuz 1848) doup 29 ewâl
1264'de (28 Eylül 1848) vefat eylemi-

tir. Yeni Cami'de medfundur. (I. 62)

Fuad Mehmed Bey Sultan Abdüh

mecidln kz Fatma Sultanim olu-

dur. 3 yanda iker Muharrem 1279'

da (Temmuz 1862) vefat etti. Bostan

skelesi'nde medfudur. (I. 62)

Gevherhan Sultan L Mehmedn
(Fâtih) kzdr. Uurlu Mehmed Paa^

ya nikahland. VefiUmda annesi Gül-

bahar Sultann yarma defnedildi. (I.

65)

Gevherhan Sulta-n IV. Muradn k-

zdr.' Cemaziyelâhir 1039'da (Ocak-

ubat 1Ö30) doup genç yata vefat

etmitir. (L 65)

Gevherhan Sultan I. Ahmedn kz-

dr. Öküz Mehmed Paaya, sonra Re-

ceb Paa'ya ve 105.^de (1643) Siyâvu

Paaya nikâhlanmtr. Daha sonra

vefat etmitir. Kz Safiye Hanm Sul-

tanadr. (I. 65)

Gevherhan Sultan Sultan brahim'in

kzdr. Çavuzâde Mehmed Paa'nm

zevcesiydi. 8 Rebiyülewel 1106'da

(27 Ekim 1694) Eoirne'de vefat eyle-

mitir. Na' stanbul'a getirilip eh-

zade Camii'ne defnedilrnitir. (I. 65)

Gevheri Kadn Sultan Abdülaziz^in

dördüncü kadn olup 15 Zilhicce IJOl'

de (6 Ekim 1884) \ efat eyledi. Seyfed-

din Efendi'nin annesidir. (I. 65)

Gevhermülûk Sultan L Bâyezid in

kzdr. Dukaginzâde Mehmed Paa'

nn zevcesidir. 957'de (1550) vefat

ederek Eylp^de Zâl Mahmud Paa
Mektebime defnoiundu. Olu Ahmed

Bey ve kz Nesliah Sultan'dr. Ah-

med Bey'den sülâlesi vardr. (I. 65)

Gevherimülûk Sultan II. Selimin

kzdr. Zilhicce 969'da (Austos 1562)

Kapdan Piyâle Paa'ya nikâhlanm-

tr. Zevcinin vefatndan sonra hacca

gitmitir. Döndükten sonra kardei

III. Muradn saltanat (1574-1595)

sonlannda vefat eyledi. Babasnn

türbesine defnedildi. Cerrahpaa'da

bir medresesi vardr. (I. 65),

Gülbahar Valide Sultan II. Bâye-

zid'in annesidir. Zevci L Mehmed'in

(Fâtih) türbesi yaknndaki türbeye,

iki kadn ve Gevherhan Sultanla be-

raber defnedildi. (I. 64}

Gülcemâl Kadn Sultan Abdülme-

cidn dördüncü kadndr. 4 Safer

1268'de (29 Kasm 1851) vefat etmi-

tir. Yeni Cami ^ye defnedildi. Çocuk-

lar Read Efendi (V. Mehmed Read)

ile merhume Fatma Sultan ve Refia

Sultanadr. (I. 64)

Gülnû Emetullah Valide Sultan

IV. Mehmedn ba| hasekisi ve II.

Mustafa ve III. Ahmed'in anneleri ol-

duundan 1106'da (1694/95) valide

sultan oldu. 9 Zilka'de 1127'de (6 Ka-

sm 1715) Edirne'de vefat etti ve na'

araba ile stanbul'a naklolunarak Üs-

küdar'da camiine defnoiundu. Ya
75'e yaknd. Hayr ilerine dükün

ve parasn bu yolda harcam olup

Mekke'de Hasekiye hayrat ve imare-

tini bakadnlgmda meydana getir-

mitir. Büyük olu zamannda Galata

Yeni Camii'ni ina etmi, Arab Camii

avlusundaki gayrimüslimleri çkara-

15
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rak oray canlandrm ve küçük o-
lunun saltanatnda Üsküdar'daki ca-

miini yaptrm, hac yolunda ve ba-
ka yerlerde çemeler, köprüler ve
selsebiller yapmtr. (I. 64)

Gündodu Bey Süleyman ah'm o-
ludur. Babas Ca'ber Kalesi'nde ehid
olunca kardei Sungur Tekin ile Ma-
han'a dönüp orada vefat eylemitir.

(I. 65)

Gündüz Alp Ertugrul Gazi'nin olu-
dur. Osman Gazi ile gaza ve cihadda

bulunup Karacaehir harbinde ehid
oldu. ehid olduu yerdeki çam aga-

cma "Kandilli Çam'' denir. Kocaeli

valisi olduu da rivayet edilir. (I. 64)

Hadîce Kadn III. Ahmed'in kadn-
larmdandr. 1124'de (1712) vefat ey-

ledi ve Yeni Cami haziresine defne-

dildi. (I. 32)

Hadice Kadn I. Abdülhamid'in kad-
n olup 1222'de (1807) vefat eyledi.

Hamidiye Türbesi'ne defnedildi. (I. 32)

Hadice Râmî Kadn I. Mahmud'un
altnc kadn olup 9 Muharrem 1193'

de (27 Ocak 1779) vefat etti. Mah-
mud Paa Camii Mezarlgrna defne-

dildi. Beikta'da büyük köprü kar-
sndaki mektep, sebil ve çemeyi
yapü. (I. 32)

Hadice Sultan II. Bâyezid'in kzdr.
Bursa'da vefat edip oraya defnedildi.

Edirnekap'da bir cami yaptrm,
Sultan Hamam'n da buna vakfet-

mitir. (I. 30)

Hadice Sultan I. Seiim'in (Yavuz)

kzdr. 950'de (1543) Aksaray'da Sul-

tan Camii 'ni yapu. Vefatnda Hafise

Sultan'm yanma defnedildi. Bu sulta-

nn ehzade Gamii'ne bir oluyla iki

kz defnedilmitir. Süleymaniye Ga-

mii'ne de bir kz defnecildi ki, 990'

da (1582) vefat eylemiti. (I. 30)

Hadice Sultan II. Ahmed'in kzdr.
Küçükken, babasnn saltanat ylla-

rnda (1691-1695) vefat eyledi. I. Sü-

leyman (Kanunî)' Türbesi'ne defne-

dildi. (I. 31)

Hadice Sultan III. Ahmed'in kzdr.'

16 evval 1118'de (21 Ocak 1707)

doup 27 evval 1119'da (1 Ocak
1708) vefat eylemitir. Yeni Cami
Türbesi'ne defnedilmitir. (I. 31)

Hadice Sdtan III. Ahmed'in kzdr.
3 a'bân 1122'de (27 Eylül 1710) do-
du. Ksa bir süre sonra vefat ederek

Yeni Cami'ye defnedilmitir. (I. 31)

Hadice Sultan III. Ahmed'in kzdr.
Muharrem 1132'de (20 B:asm 1719)

dodu. 1136'da (1723/24) Hafz Ah-
med Paa'ya nianlanc. 11 51 'de

(1738) vefat eyledi. Yeni Cami'ye

defnedildi. (I. 31)

Hadice Sultan IV. Mehmed'in kzdr.
Önce Musâhib Mustafa Paa'ya, sonra

da sadrazam Hasan Paa'ya nikahlan-

d. 15 Rebiyülev\^el 1156'da (9 Mays
1743) vefat edip Yeni Cami Türbe-

si'ne defnedildi. Sur dnda bir mesci-

di, 115rde (1738) tamir ettii Abdül-

vedûd Mescidi yaknnda mektep, se-

bil ve çemesi vardr. Oullar Hasan
Bey(-^), Vâsf Bey(->), Ali Bey(~>) ve
Abdullah Bey'dir(-^). (I. 3:.)

Hadice Sultan III. Mustafa'nn kz-
dr. 7 Muharrem 1180'de (15 Haziran

1766) dodu. 1198'de (1784) Seyyid

Ahmed Paa'ya nianland. 1201'de

(1787) evlendi. 27 evval :i237'de (17



Temmuz 1821) ^efat etmitir. Eyüp'

de Mihriah Vâlice Sultan Türbesi'ne

defnedildi. (I. 32)

Hadice Sultan ÎI. Mahmud'un kz-
dr. 22 Muharrem 124rde (6 Eylül

1825) dodu. 16 Ziika'de 1258'de (18

Aralk 1842) vefa; etti. Babasnn tür-

besine defnedildi. (I. 32)

Hadice Valide Sultan L Ahmed'n
annesidir ki, Sultan brahim'in kadn-

larndandr. Olunun saltanat yllarn-

da (I69I-I695) vefat edip I. Süleyman

(Kanunî) Türbesi ne defnedildi. (I. 31)

Hafîse Sultan I. Selim'in (Ya\aiz) k-

z olup haylice "^/aad ve kardei I.

Süleyman (Kanunî) zamannda (1520-

1566) vefat eyledi. "Sultan Selim Ca-

mii'ndeki türbesine defnedildi. sken-

der Paazade Mustafa Paa'nm eidir.

(I. 30)

Hafsa Sultan bak, Hafise Sultan

Hamide Sdtan ÎI. Mahmud'un kz-
dr. 29 a'bân 1233'de (4 Temmuz
1818) doup 1234^de (1819) vefat et-

mitir. (I. 30)

Hamide Sultan II. Mahmud'un kz-
dr. 13 Ramazan 1233'de (17 Tem-
muz 1818) doup çocukken vefat ey-

lemitir. (I. 29)

Hançerli Sultar bak. Fatma Hanm
Sultan

Handan Valide Sultan I. Ahmed'n
annesi olup III. Mehmed'in kadnla-

rndandr. 15 Receb 101 4'de (26 Ka-

sm 1605) vefat e/ledi. Einin türbesi-

ne defnedildi. (I. 32)

Hanzâde Sultan I. Ahmed'n kz
olup Sadrazam Bayram Paaya, sonra

Nakka Mustafa Paa'ya nikahland.

27 Ramazan 1060'da (23 Eylül l650)

vefat eyledi. Babasnn yanma defne-

dildi. (I. 30)

Hasan (ehzade) L Murad'm olu-

dur. Edirne'de babasnn saltanat

(1421-1451) ortalarnda vefat eyledi.

Kardei Orhan Çelebi'nin yanma def-

nedildi. (I. 29)

Hasan (ehzade) IIL Murad'm olu-

dur. 1003'de (1595) vefat edip baba-

snn türbesine defnedildi. (I. 29)

Hasan (ehzade) II. Mustafa'nn o-
ludur. Ramazan lllO'da (Mart 1699)

dodu. Zilhicce ll45'de (Mays 1733)

vefat ederek Yeni Cami Türbes'ne

defnedilmitir. (I. 29)

Hasan Bey IV. Mehmed'in kz Hadi-

ce Sultan'n oludur. 1095'de (1684)

vefat ederek Yeni Cami Türbesi bah-

çesine defnolundu. (I. 31)

Hâtem Kadm I. Mahmud'un baka-
dm olup 1183'de (1769/70) vefat ey-

ledi. Üsküdar da Ayazma Camii'ne

defnedildi. (I. 29)

Hâtem Kadm IIL Ahmed'n kadnla-

rndan olup Sâliha Sultan'n annesi-

dir. 1186'da (1772) vefat edip Eyüp'e

defnedilmitir. (î. 29)

Hayme Ana bak. Valide Sultan

Hayriye Hanm Sultan Âdile Sul-

tan'n kzdr. Zilhicce 1282'de (Nisan

1866) kodralzâde Ali Rzâ Beyefen-

diye nikahland. I6 Rebiyülâhir 1286'

da (26 Temmuz 1869) vefat eyledi.

Eyüp 'de babas Mehmed Ali Paa
Türbes'ne defnedilip biri erkek, di-

eri kz olan iki kardeine arkada ol-

du. (I. 32/33)

Hayriye Sultan II. Mahmud'un kz-
dr. 8 a'bân 1247'de (12 Ocak 1832)

doup 25 Ramazan 1248'de (15 ubat
1833) vefat eyledi. Fâtih'de Valide

Sultan Türbes'ne defnedildi. (I. 32)

HibetuUah Hanm Sultan Ümmü-
gülsüm Sultan ile Sirke Osman Paa'

17
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nm kzdr. a'bân n53'de (Kasm
1740) Gül Ahmed Paazade Ali Paa'
ya nikahland. 1180 (1/66) tarihine

kadar yaamtr. NuruOsmaniye Tür-

besi 'ne defnedilmitir. (I. 87; II. 440)

Hibetullah Sultan III. Mustafa'nn

kzdr. 21 Receb 1172'de (20 Mart

1759) doup Zilka'de 1175'de (Ma-

ys-Hazran 1762) vefat eyledi. Lâleli

Türbesi'ne defnedildi. (I. 87)

.Hibetullah Sultan I. Abdülhamid'in

kzdr. 8 Cemaziyelâhir 1203'de (6

Mart 1789) dodu. Alâeddin Paa'ya

nikahland. 22 a'bân 1257'de (9

EkDa 1841) vefat eyledi. Kardei L
Mahmud'un türbesine defnedildi. Ei
tarada bulunduundan az müddet
birlikte kalmtr. (I. 87)

Hurrem Haseki Sultan I. Süley-

man'n (Kanunî) kadn olup ehza-
de Mehmed'in annesidir. 965 'de

(1558) vefat etmitir. Haseki Camii,

imaret, mektep ve dârüifâs hayr
eserleri olup 946'da (1539) ina olun-

du. Bu camiyi, I. Ahmed devri (l603-

16 17) adamlarndan be\^^âb- sultam

Mütevelli Hasan Bey bir kubbe ile

geniletmitir. (I. 32)

Hümâ Sultan II. Bâyezid'in kz ve

Bâlî Paa'nm eidir. Kocasnn vefat

dolaysyla eksik kalan camiini

91 'da (1504) tamamlamak için gay-

ret sarfetti. Vefatnda bu camideki

türbesine ei yanma defnedildi. (I.

87)

Hümâah Kadn I. Abdülhamid'in

haseki yani ikbâllerindendir. 11 92 'de

(1778) vefat eyleyip Yeni Cami hazi-

resine defnedildi. Eyüp'de çemesi
vardr. (I. 88)

Hümâah Sultan I. Süleyman'n
(Kanunî) olu ehzade Mehmed'in

kzdr. Ferhâd Paa'ya nikahland.

III. Murad devri (1574-1595) balarn-

da vefat eylemitir. Fz ve oullar
vardr. (I. 87)

Hümâah Sultan (TeUi Haseki)

Sultan brahim'in kadnlarnn en nü-

fuzlusudur. Hatta buna dier elerin-

den daha cok has verilmitir. Padisa-

hm vefat, onun da köesine çekilme-

sine ve vefatna sebeb oldu. ''Haseki

Sultan" da denmitir. (I. 88)

Hüseyin (ehzade) III. Muradn
oludur. Küçükken :.003'de (1595)

vefat eyledi. Babasnn türbesine def-

nedildi. (I. 30)

Hüseyin (ehzade) I. Ahmed'in o-
ludur. 1 e\^'âl 1022 de (14 Kasm
1613) doup bebekken vefat eyledi.

Dedesi III. Mehmed'in türbesine def-

nedilmitir. (L 30)

Hüseyin (ehzade) L Mustafa'nn

oludur. 16 Zilka'de lllO'da (I6 Ma-

ys 1699) dodu. ') Rebiyülâhr

1112'de (19 Eylül 1700) vefat edip

Yeni Cami Türbesi 'ne defnedildi. (I.

30)

Hüsnîmâh Kadn III. Selim'in ba-
kadn olup 1229'da (;.8l4) vefat ey-

lemitir. Lâleli Türbesi'ne defnedil-

mitir. (I. 30)

Hüsnîmelek Hannn II. Mahmud'un
ba ikbâli olup 1304 ('..887) sonlarn-

da vefat eyledi. II. Mahmud Türbesi

odasna defnedildi. Ya sekseni geç-

mitir. (I. 30)

Hüsnîah Kadm III. Ahmed'in ka-

dnlarndandr. Il46'da (1733/34) ve-

fat eyledi. Yeni Carnd kabristanna

defnedilmitir. (I. 30)



ibrahim (Sultan) I. Ahmedn olu-

dur. 13 e\vâl 1024'de (5 Kasm 1615)

dodu. 13 ewâl 1049^da (6 ubat

1640) tahta çkt. 18 Receb 1058'de (8

Austos 1648) tahttar. inip 8 a^bân^da

(28 Austos 1648) vefat eyledi. Na^,

Ayasofya^da amcas I. Mustafa^nm ya-

mnda topraa verildi. Ömrü (hicrî

olarak) 33 yl 10 ay, 5 gün ve saltanat

müddeti 8 sene, 9 av, 28 gündür. Za-

mannda Girit üzerine harp açhp

Hanya, Resmo ve baz yerier fetho-

lunmutur. Orada birkaç cami ina

buyurmulard. efl-;aüi, merhametli

ve konuurken ace_e ederdi. Zama-

nnda zürriyet kalmadndan odalk

kullanmaya tabii o.arak mecburiyet

domutur. (I. 13/1^)

brahim (ehzade) II. Ahmed^in

oludur. 25 Muharrem 1104'de (7

Ekim 1692) ehzade Selim ile ikiz

olarak domutur. ] 113^de (1703/04)

veliahd olup ya Z^yi aknken. 19

Rebi^âilâhir 1126^da (4 Mays 1714)

vefat eylemitir. Ayasofya'da I. Mus-

tafa Türbesi'ne defnedildi. (I. 14)

brahim (ehzade) III. Ahmed4n o-
ludur. 9 Zilka^de :i32'de (12 Eylül

1720) doup 17 Ceî:aaziyelewel 1133^

de (16 Mart 1721) v^efat eyledi. Yeni

Cami Türbesi'ne de :hedildi. (I. 14)

brahim Çelebi (ehzade) I. Mu-

radn oludur. Küçüklüünde vefat

eylemekle na^ Ecirne^den Bursaya

gönderilip Osman Gazi Türbesi'ne

clefnolunmutur. (I. 13)

sa (ehzade) III. Ahmed'in olu-

dur. 10 Zilka'de jll7'de (23 ubat

1706) doup 10 Safer 1118'de (24

Mays 1706) vefat eylemitir. Yeni

Cami Türbesi'ne defnedildi. (I. 59)

sa Çelebi L Bâyezid'in (Yldrm)

oludur. Babasnn vefatnda Bur-

sa'y zapt için askerî kuv\^etle geldiy-

se de ehir dnda kardei Çelebi

Mehmed ile karlap savat, ama

baark olmad. Birde (1408) ha-

mam içinde kazaen vefat etü. Na'
Bursaya getirilip defnedildi. (I. 59)

shak (ehzade) III. Murad'm olu-

dur. Küçükken 1003^de (1595) vefat

eylemitir. Babasnn yannda med-

fundur^ (I. 18)

tsmihan Sultan II. Selimin büy^k

kzdr. Dedesi I. Süleyman (Kanunî)

zamannda SokuUu Mehmed Paa'ya

nikahland. Sonra Nianc Feridun Pa-

aya nikâhlanmtr. 8 a'bân 993'de

(6 Austos 1585) doumdan dolay

hastalanp A^efat eyledi. Mahmud Bey

adndaki bu çocuk annesinden 52

gün sonra vefat etti. smihan Sultan,

babasnn yanma defnedildi. Olu,

babas Mehmed Paamn türbesine

defnedildi. Büyük olu brahim Han

diye mehur oldu ki, brahim Hanzâ-

deler bunun torunlardr. (I. 19)

smihan Sultan IV. Murad'm küçük

kzdr. Vefatnda amcas I. Muta-

famm türbesine defnedildi. (I. 19)

Kamerî Kadm II. Mahmud'un ka-

dnlarndandr. Vefatnda Fâtihxle

Valide Sultan Türbesime defnedildi.

(I. 63)

Kasm (ehzade) I. Ahmed'in olu-

dur. IV. Murad'm ana-baba bir karde-

idir. 1047'de (1637) 25 yanda iken
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vefat eyledi. III. Mrad Türbesi'nde
medfundur. (I. 63)

Kasm Bey 11. Bâyezid'in torunlarn-

dan Alâeddin Bey'in oludur. Baba-
snn vefatnda Msr'da kald. Kansu
Gavri bunu birlikte harbe getirdi. Ye-
nilgiden sonra Msr'da sakland.
Sonra vali Hayrbay tutmutur. 926'da

(1520) vefat eylemitir. Orada defne-
dildi. (I. 63)

Kasm Çelebi Orhan Gazi'nin olu-
dur. Küçük yata vefat etti. Bursa'da

medfundur. (I. 63)

Kasm Çelebi I. Bâyezid'in (Yld-
rm) oludur. Babasnn vefatnda
küçük olup kardei Mûsâ Çelebi ile

birlikte bulundugmdan onun Süley-

man Çelebi ile harbe gitmesinde s-
tanbul'da imparator yannda rehin

braklmt. Vefat oradadr. Tarihçi-

lerin Erturul Çelebi 'yi bu sanmalar
doru deildir. (L 63)

Kaya smihan Sultan IV. Murad m
kzdr. a'bân 1058'de (Eylül 1648)
Melek Ahmed Paa'ya nikâhlanm-
tr. IV. Mehmed devrinde (1648-

1687) vefat eylemitir. Ad geçen pa-
diahn türbesine defnedilmitir. Faz-

lîpaa'da bir mektep yapt. (I. (ö^

Korkud (ehzade) II. Bâyezidin
oludur. 872 (1467/68) veya 874'de
(1469/70) domutur. II. Mehmed'in
(Fâtih) vefatnda stanbul'da bulun-
duundan babasnn geliine kadar
payitaht kaymakam olmutur. Sonra
Saruhan valisi oldu. I. Selim'in (Ya-
\n\z) tahta çknda Msr'a gitti. Te-
ke'ye dönüünde yakalanarak idam
edildi. 918'de (1512) na' Bursaya
gönderilip Sultan Orhan civarna def-

nedilmitir. Âlim, fâzl bir ehzade
olup eserleri vardr. Fkhda Korku-

diyey hazrlad. Mûsikîde usta olup
perev yapmtr. (I. 63)

Korkud (ehzade) III. Murad'm olu
olup 1003'de (1595) vefat eylemitir.

Babasnn türbesine defnecildi. (I. 6A)

Lebrîzifelek Kadm II. Mahmud'un
dördüncü ikbâlidir. 17 Ramazan 1281'

de (13 ubat 1865) vefat eyledi. Zevci
sultann odasna defnedildi. (I. 6€)

Leylâ Kadn III. Osman'n bakadm
olup 1209-'da (1794/95) vefat eyledi.

Ayrlkçemesi'nde medfundur. (I. 65)

^
Mahfirûze Valide Sultan I Ah
med'in zevcesi ve II. Osman'n (Genç)
annesidir. Vefatnda Eyüp'e defnedil-

mitir. Hayr sahibiydi. (I. 66)

Mahmud I L Mustafa'nn oludur. 3
Muharrem 1108'de (2 Austos 1696)
veya 7 Ramazan 1107'de (10 Nisan

1696) domutur. 17 Rebiyülev\^el

ll43'de (30 Eylül 1730) tahta çkt. 28
Safer ll68'de (14 Aralk V'sk) Aya-
sofya'dan Cuma selamlndan dö-
nüte Demirkap arasnda mizacnda
olan zaafdan dolay at üzerinde ru-

hunu teslim etmitir. Na' Yeni Cami
Türbesi'nde babasnn yanna defne-
dildi. Tahta çk tarihi ''ZtiU BârV\
''Kutb-î arz'dr. Âdil, cömer:, Hulefâ-

y Râidîn ayarnda nâdir bir insand.
Rusya ve Avusturya devletleriyle, ran
ah Nâdir gibi güçlü dümanlarla
dta ve Hmâzibeyoglu gibi düman-



laryla içte uraarak zararlarn defet-

ti. Beigrad ve Adakaleyi fetheyledi.

Ayasofya Kütüpnanesi'ni yapp Nuru-

osmaniye Camii'ni ina etti. Hisar s-

kelesi Camii ve pazar kay hayr

eserleridir. "Kadem-i mübarek' Ey-

yûb Sultan Türbesine ll44'de (1731/

32) gönderdiler. Genilii 43, uzunlu-

u 560 zira' saf mermerden 20 gözlü

güzel bir kemer yaptlar. Tophane ve

Kasmpaa'da 40 kadar çeme yapp
annesi Sâliha Sultan adna kaydetti-

ler. Bizzat saltanat idare etmi, akll

ve reid bir zat olup siyasî ilerde us-

ta olduundan xte pek çok slahata

muvaffak oldu. Birçok kavrayl, ze-

ki, akilli, cesur ^^ezir ve devlet adam
yetitirdi. (I. 72)

Mahmud 11 I. Abdülhamid'in olu-
dur. 13 Ramaz£.n 1199'da (20 Tem-
muz 1785) dodu. 4 Cemaziyelâhir

1223 'de (28 Temmuz 1808) tahta çk-

t. 19 Rebiyüle\Tel 125
5
'de (2 Haziran

1839) vefat etti. Çemberlita yaknn-
daki türbesine defnedildi. Ömürleri

(hicrî olarak) 55 sene, 8 ay, 4 gün, sal-

tanat müddeti 31 sene, 10 ay, 14 gün-

dür. Âlim, akilh, tedbirli, güçlü, vakur,

heybetii, cesurcu. Tepedelenli, Ba-
dad'da Kölemenler, Tuzcuolu, Nasû-

holu, Dadevrenoglu, Ylkolu gi-

bi köklemi de;;ebeylerini ve Vehha-

bîleri def ve imha ile Osmanh toprak-

larn ve yedi sene kapanm hac yo-

lunu açmtr. Yeniçeri Oca'm kald-

rarak Nizâm- Cedid'i kurmutur. Ha-

yr eserleri: Mekteb-i Harbiye, Bahri-

ye, Shhiye, Maarif, Adliye, Babâli,

Bâb- fetva, Bâ'j- Seraskerî, Bahçe-

köy'deki büyük bend, Tophane Ca-

mii, Arna\mtköy ve Kumkap camile-

ri, Tersane'de havuz, fabrikalar, Râmî

ve Maçka klalar, Tüfenkhane, Di-

kimhane, Yangm Kulesi, Baruthane,

Mescid-i Aksa, Haremeyn-i muhtere-

meyn'de medrese, Konya'da kubbe-
Mevlânâ, Yeni Saray'da divanhane,

Süleymaniye bendleri, Bâb- Defterî,

Mehterhane, Yenikap Mevlevîhanesi,

Galata Saray, Emir Buhar Türbesi,

Saray- âlî ve Eskialipaa'daki Hrka-
erife makamlar, Unkapam'ndaki

Buhar Tekkesi, Tarabya Camii
^
ye

Çemesi, Sütlüce Tekkesi, Beylerbeyi

Muvakkithanesi ile bir minaresi ve

çemesi, Galata ve Fâtih'de büyük ha-

vuzlar, kaleler, palankalar. Kitabet ve'

inâs, siyaset ve icras tam, an yüce

;

bir padiah idi. Tâli'leri niyet ve gay-

retlerine uygun olsa daha fazla klç
ve adalet hizmeti beklenirdi. Ancak

tali'ce olu üstün olmutur. (I. 73/74)

Mahmud (ehzade) II. Bâyezid'in

oludur. 880'de (1475) dodu. Kasta-

monu ve sonra Saruhan valisi oldu.

913'de (1507) Manisa'da vefat etmi-

tir. Na' Bursa'ya nakledilip II. Mu-

rad Türbesi'ne defnedildi. iir ve in-

âda usta, âlim ve fâzld. Meclisi, ma-

arif erbâbyla dolu olup her birine ih-

san ederdi. airlerden Necâtî, Zât ve

Lâmiî yannda idiler. Üç olu ve bir

kz kald. (I. 72)

Mahmud (ehzade) I. Süleyman'n

(Kanunî) olu olup Safer 927 'de

(Ocak 1521) vefat eyledi ve Sutanse-

lim'de defnedildi. Annesi "Kadn",

vefatnda ehzade Camii 'ne defno-

lunmutur. (I. 72)

Mahmud (ehzade) lîl. Mehmed'in

oludur. 27 Zilhicce lOll'de (7 Haziran

1603) vefat ettirüldü. l6 yanda bir yi-

itdi. Fâtih Camii mihrab önüne def-

nedilmitir. Annesi de bu senede vefat

etmitir. Cesur ve gayretliydi. (I. 72)

Mahmud Bey L Bâyezid'in olu
ehzade ehinah'm oludur. îstan-
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bul'da vefat eyledi. Fâtih civarna def-

nedildi. (I. 72)

Mahmud Celâleddin Efendi (eh-
zade) Sultan Abdülaziz'in oludur.
21 Cema2iyelewel 1279'da (14 Ka-

sm 1862) doup babasnn saltanat

yllarnda bahriye askeriii mesleine
girerek liva ve ferik olmutu. Cemazi-
yelewel 1293'de (Haziran 1876) hiz-

metinden affolundu. 24 Zilhicce

1305 'de (1 Eylül 1888) vefat edip er-

tesi günü Yeni Cami Türbesi 'ne def-

nedilmitir. Aklh, olgun, iffetli, din-

dard. (I. 74)

Mahmud Çelebi I. Mehmedln (Çe-

lebi) oludur. Gençliinde kör oldu.

832'de (1429) vebadan vefat eyledi.

Bursa'da 11. Murad yannda bir türbe-

de defnedilmitir. (I. 72)

Mâhpeyker Kösem Valide Sultan
L Ahmed'in ei ve IV. Murad, Sultan

brahim ve ehzade Kasm'm annesi-

dir. 1032 (1623) ylndan 1061 (1651)

ylma kadar valide sultan olmu ve o
sene Ramazannda (3 Eylül 1651) ve-

fat eylemitir. Üsküdar'da Çinili Cami
ile Anadolukava Camii'ni yaptrd.

eriflere, hatiplere ve imamlara vakf-
lar vardr. (I. ^S)

Malhûn Râbia Hatun Büyük veli-

lerden Edebâlrnin kz olup Osman
Gazi nikahlamt. Zevcinden 3 ay

önce 726'da (1326) Bursa'da vefat et-

ti. Alâeddin Paa ile Orhan Gazi bu-

nun oludur. (I. ^6)

Mehmed I (Çelebi) I. Bâyezidln

(Yldrm) oludur. 781 (1379) veya

79rde (1389) dodu. Babasnn esir-

lii ve vefatnda vali bulunduu
Amasya ve civarn iyi koadu. Bir

aralk Emir Süleyman ile harbedip ga-

lip gelememi ve dokuz sene dikkat-

le hareket ederek istiklâlini kommu-
tu. 8l4'de (1411) Süleyman Çelebi ile

harbedip galib olan Mûsâ Çelebiyi

81
6
'da (1413) yenip saltanat idaresi

altnda toplamtr. Cemaziyelevv'^el

824'de (Mays 1421) vefat eyledi. Öm-
rü (hicrî olarak) 43 veya 33 yldr. Sal-

tanat 8 yldr. Na' Edirne'den stan-

bul yoluyla Bursa'ya nakledilip camii

yaknma defnedilmitir. C^rta boylu,

deirmi çehreli, çatk kah, beyaz
renkli, kzll üstün olup gösü ve

omuzlar aras geniti. Cesur, sabrl,

gayretli, heybetli, vakarlyd. Fakirle-

re, özellikle Mekke ve Medine ahali-

sine çok sadaka verip her gün fakirle-

ri yedirir ve giydirirdi. Bal ve elbi-

sesi atas tarzmdayd. Saltanat, 11 se-

ne süren fetretten kurtararak devletin

ikinci kurucusu olmutur. Zamannda
Tosya, Kengr, Samsun kurtuldu.

82rde (1418) Bursa'da Yeil Camiyi
yapt. Vefatnda cenazesi 40gün giz-

lendi. Silahdar taifesi veliahd sancak-

dan gelinceye kadar sabretmeyip pa-

diah görmek istediler. Tabip Kezu-
zan na'm elbisesini giydirip ardna
adamlar koyup ölüyü humma- tutmu
gibi göstermi ve kendisi "Bre adam-
lar, efendimiz rahatsz, takriz buyur-

maynz" deyip onlar defetmitir. Bü-
yük ki2i "Sultan", sfendiyar Beyzade
Kasm Bey'e nikahlanp 84£Me (1444)

vefat eylemitir. Küçük kz "Sultan'',

Çandarlzâde Mahmud Çelebiye ni-

kahlanp einin vefatnn ardndan
hacca gitü ve 850 (1446) sarihinden

sonra vefat etti. kisi de civarnda

medfundur. (I. 66-67)

Mehmed n (Fâtih) II. Murad'm o-
ludur. Receb 832'de (Nisan 1429)

domu ve Manisa'da vali iken 848'

de (1444) babas istifa edip onu Edir-



ne'ye çarm ve mt:kamna geçirip

Manisa'ya çekilmitir. Bu çekilme Av-

rupa hükümdarlarnn aleyhine bir-

lemelerine sebep olunca babasn
çarm ve ordu serdâr olmutur.

Zaferden sonra babas Edirne'ye dö-

nüünde ikinci defa tahta çkü ve o-
lunu Manisa valiliine gönderdi. 16

Muharrem 855'de (18 ubat 1451) ba-

basnn vefatnda ikinci defa cülus

buyurdular. 4 RebiylMe\^'^el 886'da (3

Mays 1481) Gebze'de "Tekfur Çay-

rnda vefat etti. Öm.rü (hicrî olarak)

53 sene, 7 ay, 23 güa, saltanat müd-

deti 32 sene, birkaç aydr. Saltanat

merkezini Edirne'de.! stanbul'a ta-

d. Na'i stanbul'a getirilip camii

önündeki türbesine defnedilmitir.

Orta boylu, büyük, krmz >âizlü, kr-

mz ile kark beyaz renkli, saç ve

sakal çok siyah ve doan burunluy-

du. Akll, adaletli, heybetii, cesur ve

gayretli olup atalarnn elbisesini terk

ederek ulemâ elbisesini giymitir.

Çou zaman onlark, sohbet ederler-

di. Bu sebebden stanbul âlimler ve

fâzllar meclisi olmutur. Hayrat çok

olup Ayasofya, Eyüp ve Fâtih Camii

büyükleridir. Fâtih Cami'nin her iki

tarafna dörderden ^ ekiz medrese ya-

pp ''Sahn- seman'' diye isimlendir-

mitir. Fetih senesi Hazret-i Ebâ Ey-

yûb el-Ensârî'nin kabri ortaya çkarl-

d. Yedikule ve Anadolu Hisar mes-

cidlerini yaptrd. 857'de (1453) stan-

bul'u feth buyurdular. "Letuftehan-

ne..." hadîsine mazhar oldular. nöz
(Enez), Taözü, Novaberde, Halke,

Gördüs, Sinop, Traozon, Amasra, Ef-

lâk, Bogdan, Mididi, Lofça, Yabçe,

Bosna, Hersek, lbasan, Akhisar, Gr-

yoz, Kzlhisar, çil. Alâiye, arkî Ka-

rahisar, Ermenak, Silifke, Menkub,
Kefe, Azak, Avlonya, kodra, Bozca-

ada, Lmni, Krm fethettii yerlerdir.

857'de (1453) Rumeli Hisan'm 40

günde yapp tamamlad. Dulkadrog-

lu sfendiyar'm kz zevcesidir. Çeitli

diller bilirdi. Zamannda saltanat tö-

resi, törenleri bir hayli kökleerek

Enderun'dan zeki birçok kii vezirlik

ve valilikle çkm, bu suretle siyâset

erbab artmür. (I. 67/68)

Mehmed UI ÎII. Murad'm oludur. 7

Zilka'de 973'de (26 Mays 1566) Saru-

han'da art ovasnda dodu. Sünneti-

nin ardndan Manisa'ya vali olmutur.

16 Cemaziyelevvel 1003'de (27 Ocak

1595) tahta çkt. 17 Receb 1012'de

(21 Aralk l603) vefat etti. Ayasofya'

da türbesine defnedildi. Ömrü (hicrî

olarak) 37 sene, 8 ay, 10 gün ve sal-

tanat müddeti 9 sene, 2 ay, 1 gündür.

Vefat anszn veya birkaç gün ayakta

hastalkladr. Güzel ahlâkl, yumuak,

cömert, dindar ve cemaatle namaz

klmaya devam olup peygamberin

adi anlnca ayaa kalkmak âdetiydi.

Eri seferinde sebat ile zaferi elde et-

mitir. Eri,.Tata, Hemartin ve Ösek

kaleleri zamannda fetholundu. Kz
"Sultan", Dâvud Paa zevcesidir. Ve-

fatnda babas yanma defnedildi. Di-

er kz '^ Sultan", Kaymakam Mustafa

Paa'nn zevcesidir. O da az müddet

içinde vefat etmitir. (I. 69)

Mehmed IV Sultan brahim'in olu-

dur. 27 Ramazan lOSl'de (30 Aralk

1641) dodu. 18 Receb 1058'de (8

Austos 1648) tahta çkp 3 Muhar-

rem 1099'da (9 Kasm 1687) tahttan

vazgeçerek ehzadeleri, ba hasekisi

Gülnaz veya Gülnû ve ba cariyesi

Afîfe kadnlar le sarayda ayrlan da-

irede oturdu. 8 Rebiyülâhr 1104'de

(17 Aralk 1692) Edirne'de vefat eyle-

di. Na' stanbul'a nakledilerek Yeni
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Cami'de annesinin yanma defnedildi.

Simas kzl ile kark beyaz olup gü-

zel yüzlü ve melek huyluydu. Müba-
rek yüzlerine baklnca güzellii belli

olurdu. Giyimleri tekellüfsüz olup

kardei II. Süleyman tahta çknca es-

ki tarz seçti. Tahttan vaz geçmeden
baz tedbirler arz olunduysa da kade-

re kani olduundan iini Allaha s-

marlad. Avlanmaya^ fazlasyla dü-
kündü. Tahta çküktan sonra sünnet

olmutur. Çou günleri Edirne'de ge-

çip stanbul senelerce kaymakamla
dare edilmitir. Devlet erkân da Edir-

ne'de ikamet edip bu hal 1115 (1703)

ylma kadar devam etti. Zamanlarn-

da eriat hükümleri uyarnca Beyazî-

zâde fetvâsyle zina eden bir erkek

ve kadn hakknda recm icra olmu-
tur. Saltanat yllarnda Girit, Kamani-

çe, Umman ve Cehrin ve 30 kale fet-

hedilip Viyana ikinci defa olarak ku-

atlmtr. Girit harbinde Yeniehr-i

Fenâr'a kadar gitmilerdir. Köprülü,

olu ve yaknlar 27 sene sadrazamlk

makamn gal ederek güzel idare et-

tikten sonra birkaç sene sava me-
galesi ortaya çkmtr. Anneleri tara-

fndan ina edilen Yeni Cami 1076'da

(1665/66) bitmitir ki, bitirilmesine

haylice gayret sarfetmitir. Bozcaada

Kalesi'ni ve Davutpaa'da bir mescid

ina ettirdi. Bata bulunur, âlimleri

sever, dindar ve airdi. iirlerinden

''Gönül ne Göksuya mail ne San-

yar'a gider/Sipâh-igamdan emin ol-

maa Hisar'a gider. " Yine; ''Ey Meh-
med mu'cizât- Ahmed-i Muhtar ile

umarm, ola malûb a'dâ-y dîn ü
devletimi (I. 70/71)

Mehmed (ehzade) L Bâyezid'in

oullarndan olup Kefe vahiydi. 910'

da (1504/05) vefat ederek na' Bur-

sa'ya naklolunup I. Murad Türbesi'ne

defnedilmitir. Tedbirli ve güçlüydü.

(I. 68)

Mehmed (ehzade) I. Süleyman'n

(Kanunî) oludur. 928'de (1522) do-
du. Saruhan valisi olarak 8 a'bân
950'de (6 Kasm 1543) 22 yanda ve-

fat etti. Na' stanbul'a getirilip ehza-
de Camii mevkiinde defnedildi. Üzeri-

ne bir türbe ve civarna iki minareli bir

cami yapld ki ehzade Camii denir.

maret ve medrese ina olundu. Baba-

snn hakknda saygs ve sevgisi olup

cenaze namazm bizzat kendisi kl-

mtr. Kz vardr. (I. 68/69^)

Mehmed (ehzade) I. Ahmed'n
ikinci oludur. Rebiyülâh::r 1030'"da

(ubat-Mart 1621) vefat eyledi. Baba-

s yanma defnedildi. (I. 69^

Mehmed (ehzade) IV. Murad'm o-
ludur. Safer 1043'de (Austos 1633)

doup küçükken vefat eyledi. I. Ah-

med Türbesi'ne defnedildi. (I. 69/70)

Mehmed (ehzade) L ^Mustafa'nn

oludur. 23 Cemaziyele\^'el lllO'da

(27 Kasm 1698) doup 18 Muharrem
1115'de (3 Haziran 1703) Edirne'de

vefat etti. (I. 71)

Mehmed (ehzade) IIL Ahmed'in

oludur. 7 a'bân 1117'de 24 Kasm
1705) doup 18 Rebiyülewal 1118'de

(30 Haziran 1706) vefat eyledi. Yeni

Cam Türbesi'ne defnedildi. (I. 71)

Mehmed (ehzade) III. Ahmed'in

oludur. Ramazan 1124'de (Ekim
1712) doup 21 Cemaziyelâhir 1123'

de (15 Temmuz 1713) Edirne'de vefat

etti. Dârülhadis'e defnedild;.. (I. 71)

Mehmed (ehzade) III. Ahmed'in

oludur. 18 Muharrem 1129'"da (2

Ocak 1717) doup 29 Rebiyüle\^^el

1170'de (22 Aralk 1756) salgn hasta-



lktan vefat eylemitir. Namazn ey-
hülislâm Efenci klp Yeni Cami Tür-

besi'ne defnedildi. nsanlarla yakn
ilikiler kurar, iyi huylu ve doru ta-

biatlyd. Bu seoebden na'm be bin

kii ugurlamtir. (I. 71)

Mehmed (elzâde) III. Mustafa'nn

oludur. 9 aldan 1180'de (10 Ocak

1767) doup 5 Safer 1185^de (20 Ma-

ys 1771) çiçekten vefat etmitir. Ba-

basnn türbesine defnedildi. (I. 71)

Mehmed (ehzade) I. Abdülha-

mid'in oludur. 7 Receb 1190'da (22

Austos 1776) doup 25 Safer 1195''

de (20 ubat 1781) vefat etti. Babas-

nn türbesine defnedildi. (I. 71)

Mehmed (elzâde) L Mahmud'un
oludur. 10 Ramazan 1229'da (26

Austos 1814) doup yine 1229 son-

larnda (Ekim-Kasm 1814) vefat ey-

lemitir. NuruOsmaniye 'de medfun-

dur. (L 71; II. -40/441)

Mehmed (ehzade) 11. Mahmud'un
oludur. 26 Cemaziyelevvel 1237'de

(18 ubat 1822) doup 6 Muharrem

1238'de (23 Evlül 1822) vefat eyledi.

(I. 71)

Mehmed Bey 11. Bâyezid'in olu eh-
zade ehinahn oludur. Sancakbeyi

olup 918'de (1512) vefat etti. Na'
Bursa civarnda defnedildi. (I. 68)

Mehmed Bey I. Süleyman'n (Kanu-

nî) olu ehzade Bâyezid'in oludur.

967'de (1560) ran'da babasyla ece-

liyle vefat etti. Na' Sivas'a defnedil-

mitir. (I. 69)

Mehmed Bey III. Ahmed'in kz Fat-

ma Sultan'm Nevehirli brahim Pa-

a'dan olan oludur. 1150'de (1737/

38) vefat ederek Yeni Cami hazire-

sinde annesinin yaknma defnolun-

du. (I. 61)

Mehmed Bey (Mustafa Paazade)
Fatma Hanm Sultan'm (v. 996/1588)

ei olup, ehrizor beylerbeyi idi. 994'

de (1586) vefat etti. ehzade Camii'

ne defnedildi. (I. 60)

Mehmed Burhaneddin Efendi

(ehzade) Sultan Abdülmecid'in o-
ludur. 1 Receb 1265'de (23 Mays
1849) dodu. 15 ewâl 1293'de (3 Ka-

sm 1876) vefat eyledi. Babasnn tür-

besine defnolundu. Edip, akll, va-

kur, dil bilirdi. Olu brahim Tevfik

Efendi' dir. Bir de kz vardr. (I. 26)

Mehmed Sa'deddin Efendi Sultan

Abdülaziz'in olu Yusuf zzeddin

Efendi'nin oludur. 7 Muharrem
1301'de (8 Kasm 1883) vefat ederek

Aksaray'da Pertevniyal Valide Sultan

Türbesi yaknndaki odaya defnedil-

di. (I. 27)

Mehmed Sâib Bey II. Mahmud'un
kz Atiye Sultan'm torunu ve Feride

Hanm Sultan'm oludur. 15 Rama-

zan 1288'de (28 Kasm 1871) vefat

eyledi. Eyüp 'de defnedildi (I. 57)

Melekah Sütan I. Abdülhamid'in

kzdr. 2 Safer 1195'de (28 Ocak 1781)

dodu. 8 Muharrem 1196'da (24 Ara-

lk 1781) vefat eyledi. Babasnn tür-

besine defnedildi. (I. 81)

Mevhibe Sultan Sukan Abdülme-

cid'in ilk kzdr. 6 Rebiyülevvel

1256'da (8 Mays 1840) dodu. 17 Ra-

mazan 1257'de (2 Kasm 1841) vefat

etti. Hamidiye Türbesi'ne defnedildi.

(I. 82)

Mhrimâh Sultan L Süleyman'n

(Kanunî) tek kz olup babasnn sev-

gisini kazanm ve Rüstem Paaya ni-

kahlanp ondan evlâd olmutur.

954'de (1547) Üsküdar'daki camii in-

a olunmutur. Edirnekap'da da bir
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cami yapt. 964 (1536/57) veya 963'

de (1557/58) vefat eylemitir. Babas-

nm türbesine defnedilmitir. Kz Ay-

e Hanm Sultan olup 20-30 yana
kadar yaam iki olu oldu ki, Üskü-

dar'daki camide medfundurlar. (I. 83)

Mthrimâh Sultan III. Muradn (hd

1574-1594) kz olup vefatnda hayat-

ta bulunan sultanlarn büyüüydü.
Mîrahûr Ahmed Paaya nikahland.

Gençliinde vefat edip babasnn tür-

besine defnedildi. (I. 83)

Mihriiîiâh Sultan III. Mustafa'nn

kzdr. Rebi"\â,ilâhir 115â'da (Mays-

Haziran 1743) doup Ramazan
1177^de (Mart 1764) vefat eyledi. Ba-

basnn türbesine defnoiundu. (I. 83)

Mihrimâh Sultan ÎI. Mahmud'un k-

zdr. Cemaziyelâhir 1227'de (Haziran

1812) doup 125rde (1835/36) Said

Paaya nikahland. 19 Rebiyülâhir

1254"de (12 Temmuz 1858) doum s-

rasnda vefat etmitir. Fâtih'de Valide

Sultan Türbesi'ne defnedildi. Güzel

ahlâk sahibi ve efkatliydi. (L 83)

Mihriah Kadm III. Ahmed' in ka-

dnlarndan olup 1144'de (1731/32)

vefat etmitir. Yeni Cami haziresine

defnedildi. ehzade Süleyman ile III.

Mustafa'nn annesidir. Olu padiah
olunca ruhuna Ayazma Camiimi inâ
buyurmutur. (I. 82)

Mihriah Sultan III. Mustafamm k-

zdr. 23 Cemaziyele\^^el 1176'da (10

Arahk 1762) doup e\^^âl 1182'de

(ubat 1769) vefat ederek Lâleli Tür-

besi 'ne defnedildi. (I. 83)

Mihriah Valide Sultan III. Musta-

fa'nn kadn ve III. Selim'in annesidir.

Olu padiah olunca valide sultan ol-

mutur. 22 Receb 1220 'de (16 Ekim

1805) vefat eyledi. Eyüp 'de Bostan s-

kelesi'ndeki türbesine defnedildi.

Hayrat ve hesenât sahibiydi. Humba-
rahane Camii, adna yapld. (I. 83)

Mislinâyâb Kadm II. JVahmud'un

kadmlanndan olup vefatnda Fâtih'

de Valide Sultan Türbesi'ne defnedil-

mitir. (I. (:)6)

Mukbile Sultan Sultan Abdüime-

cid'in kzdr. 9 Rebiyülâhir 1266 'da

(22 ubat 1850) doup 27 Rebi>"üiâ-

hir 1269^da (7 ubat 1853) vefat eyle-

di. Yeni Cami'de defnedilci. (1. 81)

Murad I (Hüdâvendigâr) Orhan
Gazinin oludur. 726'da (1326) do-

up 76 balarnda (Kasm-Aralk

1359) tahta çk. 15 a'bâi: 791^de (9

Austos 1389) Kosova savan kaza-

np slâm ehidlerini düman ölüle-

rinden ayrrken yaral düen Kral Mi-

lo ölüler arasndan kalkp Müslüman
olduunu açklam ve padiahn
ayana yüz sürmeye yöneldiinde

çavalar önleyince fetyatei ''padi-

aha gizli ma'rûzatm Acard/'" demekle

izin verilmiti. Yaklatnda göbein-

den \mrmu, hain katil pare pare edil-

diyse de gazi padiah da ehid ol-

mutur. ç organlar Kosova'da, na'
Bursa'da, Çekirge'de defnedildi. Öm-
rü (hicrî olarak) 65 ve saltanat müd-
deti 31 yldr. Orta boylu, a asat sakal-

l, deirmi yüzlü, ahin bakl, seyrek

dili, büyükçe burunlu, uzun boyluy-

du. Cesur, gayretli, merha netli, ada-

letli ve güzel huyluydu. Mevle\'î küla-

h üzerine deirmi destar .sarnp kü-

lah altn yaldzlyd ve k t narlar sa-

rktan bir parmak kadar darda gö-

rünürdü. Kenarlarna krmz kürk di-

kilmi beyaz esvapdan nolamrd.
Sadrazamlk ve kazaskerlik makam,
zamannda meydana geld;. Keramet

sahibi olup Bursa'da Kaplcamda camii



vardr. Babasnn vasiyeti üzerine bü-

yük kardei Süley .nan Paa adna bir

cami, imaret ve han ina eyledi. 76T

de (1359/60) Edime Sarayrn imar et-

ti. Minarelerde ilk defa salât ü selâm

verilmek güzel âd^ti vefat ylma rast-

lar. Hatta "Lehti's-salâtu ve's-selânf

vefat tarihidir. 77~Me (1375/76) timar

sahipleri için kanunlar koydu. 762'de

(1360/61) top ic^.d edildi. Fetihleri:

ncegiz, Ferecik, Borlu, Avrathisar,

Kavala, Drama, Zihne, Karafeye, Si-

roz (Serez), Ni, Kütahya, sparta, Ma-

nastr, Piriepe, tip, Karlili, Arna\a,t

Kaleleri, Bosna, .'-of^a, Nigboiu, Tr-

nova XQ umnu. Kz Nefise Sultanadr.

(I. 74/75)

Murad II I. Mehnedn (Çelebi) olu-

dur. Doumu 806 (1403/1404) yldr.

824=de (1421) tahta çkt. 847^de

(1443/44) taht olu II. Mehmed^e b-

raktysa da 848^de (1444/45) tahtlar-

na dönüp 10 Muharrem 855'de (12

ubat 1451) vefa: etmitir. Vefaünda

ayn üçü veya yi;mi bei diye ithilâf

vardr. Son tarih /efaünm ilan olma-

ldr. Bir gün Edirne'de sahraya çkp
dönerken nurânî bir eyhe rast gelip

yüzüne bakarak 'dünya maslahat ta-

mam oldu, simden sonra âhiret mas-

lahatn görüp tövbe ve istifar etse-

niz münâsib olur'' dedi. Bu söz padi-

aha tesir etti ve bütün günahlardan

tövbe eyledi. Saraya ulatnda id-

detli ba arsna yakaland. Olu
Mehmede vasiyetname yazd. eyhin

kim olduu aratrlnca Emir Sultan

müridlerinden olduu anlald.

Üçüncü gün vefat eyledi, na' Edir-

ne^den Bursays getirilip türbesine

defnedildi. Ömri; (hicrî olarak) 48/49

yl ve saltanat süresi 30 yl 6 ay, 7

gündür. Baehri Edirne ve Bursa idi.

Orta boylu, seyrek dili, enli göüslü,

omuzlarnn aras açk, deirmi yüzlü,

krmzya meyilli beyaz kll, ehlâ

gözlü, kula sakall ve güler yüzlüydü.

Cesur, cömert ve güzel ahlâk sahibiy-

di. Fetihleri: zmir, Alacahisar, Güver-

cinlik, Canovas, Kütahya, Selanik,

Yanya, Semendire, Moramm bir ksm
ve Akhisar'dr. Defa?larca Avrupaya

gaza edip 852"de (1448) Kosova'da

bmâik bir zafer elde etti. Bursa'da bir

cami ina ile 850'de (1446) tamamla-

mtr. Edirne jMevle^^îhanesi'ni de in-

a ettimitir. Ylkoglu nun kz zev-

cesi ise de iltifata mazhar olamayp

çeyiziyle Bursa'ya gönderilmitir. Is-

fendiyar Bey"in kzyla da evlenmitir.

Bir kz îsfendiyarzâde Kasm Bey'e,

halas Sultan vefatnda nikâhlanm-

tr. ki kz da Karamanoglu brahim

Bey ve sâ Bey'e nikâhlanmt. bra-

him Beyan oullan Pîr Ahmed Bey,

Nure-Sûfî, Kasm Bey ve Karaman

Bey bunun oullandr. Dier kz, Za-

anos Mehmed Paamn eidir ki Ba-

lkesir'de defnedilmitir. Ad Fatma

Sultan imi. (I. 75/76)

Murad HI II. Selim'in oludur. 5 Ce-

maziyelevvel 953^de (4 Temmuz
1546) doup 8 Ramazan 982'de (22

Aralk 1574) tahta çkü. 8 Cemaziye-

lewel 1003^de (19 Ocak 1595) vefat

eyledi. Ayasofya Camii'ndeki türbesi-

ne defnedildi. Ya (hicrî olarak) 55

ve saltanat 21 yldr. Ksaya yakn or-

ta boylu, seyrek sakall, deirmi yüz-

lüydü. "Murad" mahiasyla Türkçe,

Farsça ve Arapça iirleri vardr. Güzel

konuur, akll, cömertdi. eyhlerie

ve tasa\^mf ehliyle yazmaya, iirler

söylemeye dükündü. Onlara rüyala-

rn tabir ettirir ve iirlerini yazdrrd.

Tasa\^afa dair Siyam adl bir eseri de
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vardr. Ulemânn ve airlerin kendisi-

ne sunduklar eserleri ve iirleri ödül-

lendirirdi. "Visale va'd eylerMurad'a
ol gül-i ter/Yalanc gül gibi bir ûh-
dilsitânm ^(^r'" iirlerindendir. Fetih-

leri: Tiflis, mah, Sincan, Bâbül-eb-
vab, Lori, Küri, sperem, Polata, Pa-

pa, Yank. Manisa'da iki minareli bir

cami, medrese, imaret, han ve tabha-

ne yapmtr. Mekke'de Harem-i
Muhterem'in çatsn mermerden di-

reklerle kagir edip Mizabü'r-Rahme
hatîmini tamir buyLirdular. Surre-i

Hümâyûnca nice bin filori eklediler.

Beikta'da Yahya Efendi'ye türbe

yaptlar. Fethiye Camiimi kiliseden

çevirerek ina ettiler. (I. 76/77)

Murad IV L Ahmed'in oludur. 28
Cema2iyelewel 1021^de (27 Temmuz
1621) stavroz Bahçesi'nde dodu. 1

28 Zilka'de 1032'de (27 Austos 1632)— tahta çkp 16 ewâl 1049'da (9 ubat
1Ö40) vefat etmitir. Ömrü (hicrî ola-

rak) 28 sene, 4 ay, 18 gün ve saltanat

müddeti l6 sene, 11,5 aydr. Babas-
nn yanma defnolundu. Gayet cesur,

gayretli ve km-'A-^etliydi. Hatta silahdan

Müsâ Aga gibi dev yapl bir adam
kuandan tutup kaldrr ve parann
üstündeki yazy eliyle giderirdi. ki
defa bizzat harbe gidip Hemedan ve
Tebriz'e kadar ran topraklarn atlar-

na tepeletip ranllarn ellerinden, hi-

leyle girdikleri Badadi klçla geri al-

mlardr. 1039'da (1629/30) Mekkeyi
yeniledi. Tütünü yasak etti. Bu sebep-
le hayli kiiyi cezalandrd. Nefî Di-
van- hezelini okurken tahtna yld-
nm dümü, fakat asla telâ gösterme-
mitir. Dünyada olup bitenleri bizzat

inceleyerek siyasî ilerde müavereye
ihtiyaç duymazd. Kadirbilir olup Tay-
yar Paa ile ve Bayram Paa'mn vefat-

larnda çok üzülmütür. Eski Saraya

dan attklar cirit Bâyezid Camii mina-
relerine, Haieb Kalesi'aden ataklar

cirit hendei geçip Saraçhane ardna
dümü ve ikisine de ta dikilmitir.

ran elçisi ok geçmez diye bir siper

getirdiinde padiah ok:u atp geçir-

mi ve içini altnla doldurup elçiye

göndermitir. Zâlimlere iddet ve kah-
r yüzünden zamanlarnda kimse kötü
ie cesaret edemezdi. (I. 77/78)

Murad (ehzade) I. Süleymancn
(Kanunî) olu olup küçükken 927'de

(1521) vefat eyledi. Sultanselim'e

defnedildi. (I. 76)

Murad (ehzade) Suk^m brahim=in
oludur. 1 Muharrem 1053'de (22 Mart

1643) doup Zilka'desinde (Ocak
1644) vefat etmitir. I. Ahmed Türbesi'

ne defnedildi. (I. 78)

Murad (ehzade) L Mu.stafa'nn o-
ludur. 14 evval 1114'de (3 Mart
1703) doup ksa süre sonra vefat et-

mitir. Yeni Cami Türbesime defne-

dildi. (I. 78)

Murad (ehzade) III. ^hmed^in o-
ludur. 2 Zilka'de 1119x[a (25 Ocak
1708) doup 10 Muharrem 1120^de

(1 Nisan 1708) vefat eylemitir. (I. 78)

Murad (ehzade) I. Abdülhamid'in
oludur. 25 Zilka'de 1197"de (22 Ekim
1783) doup 11 Rebiyülâhr 1199'da

(21 ubat 1785) vefat etmitir. Babas-
nn türbesine defnedildi. ^I. 78)

Murad (ehzade) L Mahmud'un
oludur, 9 Zilhicce 1226'da (25 Aralk
1811) doup 4 Receb :l227'de (14

Temmuz 1812) vefat etmitir. (L 78)

Murad Bey L Bâyezidln olu ehza-
de Ahmed'in oludur. Babasnn vefa-

tnda ran'a kaçmtr. Safer 927'de
(Ocak 1521) vefat eyledi. (I. 76)



Murad Bey I. Süleymanin (Kanunî)

olu ehzade Bâ/ezid'in oludur. Ba-

basna arkada (alarak 967 'de (1560)

vefat edip na' Sivas'da defnedildi.

(L 76)

Musa Bey L Bâyezid'in olu ehza-

de Mahmud'un oludur. 918'de

(1512) ecel-i kî.za ile vefat eyledi.

Bursa'da II. Murad Türbesi'ne defne-

dildi. (I. 82)

Musa Çelebi (Emir) I. Bâyezidln

(Yldrm) küçük oludur. 8l4'de

(1411) Edirne'de kardei Süleyman

Çelebi yerine tahta çkm, 8l6'da

(1413) I. Mehmed (Çelebi) tahta çk-m ve bu da Sanako'da kazaen vefat

edip na' Bursaya gönderilerek I.

Murad Türbesi'ne defnedilmitir. Hü-

kümet müddeti Chicrî olarak) 2 sene,

28 gündür. Tarihçiler bunun Mehmed
Çelebimin bü}nj|:;ü veya küçüü oldu-

unda anlaamamlardr. Ancak kü-

çüü olmas daha km-'A^etlidir. (I. 82)

Muslî Kadn III. Ahmed'in kadn
olup ll62'de (1''49) vefat eylemitir.

Valide Camii haziresine defnedildi.

Kz Aye Sultan dr." (I. 81)

Mustafa I III. Mehmedin oludur.

lOOO'de (1591/92) dodu. 3 Zilka'de

1026'da (2 Kasm l6l7) tahta çkp 1

Rebiyülewel 1027'de (26 ubat l6l8).

tahttan çekildi. ') Receb 1031'de (20

Mays 1622) ikinci defa tahta çkü. 14

Zilka^de 1032'de (30 Austos 1623)

fera eyledi. lO^.S'de (1638/39) vefat

etmitir. Ayasofva^da defnolundu. ki

defa saltanat (hicrî olarak) 1 sene, 7

ay tutar. Meczup halli olup dünyann
dagdagsma vücudu dayanmazd. An-

nesi sultan, halini çok yalnz kald-
na yorumlayarak ilaçla giderileceine

inandysa da ha;;tal gittikçe iddet-

lendi, (î. 79)

Mustafa 11 IV. Mehmed'in oludur. 8

Zilka'de 1074 (5 Haziran l664) Sal

günü dodu. 22 Cemaziyelâhir 1106

(6 ubat 1695) Pazar günü tahta çkt.

3 Rebi^aÜâhir lll5'de (I6 Austos

1703) tahttan çekildi ve 140. günü, 20

a'bân^da (29 Aralk 1703) vefat etü.

Defnine Silahdar Fmdklh Mehmed
Aa, gasline spiri damad Yâsinî Mus-

tafa Efendi ve Ayasofya imam Gonca-

zâde Mehmed Efendi memur oldular.

Ana-baba bir kardei IIL Ahmed, ce-

nazesini Arz Odasfndan Akagalar Ka-

pma kadar uurlad. Namazm da

Yâsinî Mustafa Efendi kldrd. Salta-

nat müddeti (hicrî olarak) 8 sene, 9

ay, 11 gündür. Ömrü ise 40 sene, 9

ay, 7 gündür. Sar saklk, ela gözlü,

etine dolgun, iri yapl, âlimleri ve a-
irleri sever, cömert, kerîm, ilim ve

fenlerde esiz, okçu, silahor, halim,

selim, istikameti doru, haramdan ka-

çnr, mu'tekid, airdir. iirde "Mef-

tûn" ve "kbâli" mahlasdr. Bizzat

harbe gidip Nemçe (Avusturya) sefer-

lerinde üç kere bulunmutur. ebe
(Sebes), Lugo ve Nalkran harblerini

kazanmtr. Üçüncü sene Sentine

(Zenta) çenginde galip olamayp dör-

düncü sene bar yapmtr. (I. 79/80)

MustafaÜ IIL Ahmed 'in oludur. 14

Safer 1129'da (28 Ocak 1717) do-
mutur. 16 Safer 1171 (30 Ekim 1757)

pazar günü tahta çkt. 8 Zilka'de 1187'

de (21 Ocak 1774) vefat etti. Lâleli'de-

ki türbesine defnedildi. "A'zam- Selâ-

tîn" cülus tarihidir. Ömrü (hicrî ola-

rak) 58 sene, 8 ay, 24 gün ve saltanat

müddeti I6 sene, 8 ay, 22 gündür.

Saltanat güçlendirme azminde bulun-

du. Rusya ile sava isterdi. Râgb Paa
ve Mehmed Paa buna kar çktlarsa

da Hamza Paa sava ilan ederek
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efendisinin vefatna sebep olmutur.
Eflâtun gibi kavrayl, skender gibi

heybetli, Edhem gibi iyi ahlâkl, hay-

ra dükün, merhametli, kadirbilir, fâ-

zllara sayg gösterir, kötüleri affeder,

hatrbilir bir padiaht. Devlet erkân
umumiyetle sulha rabet eder ve mu-
rahhaslar tayini ile sulh yapmak ister-

ken tebessüm edip katlmadn be-

lirtip ''zamanmzda sulh yoktur" de-

mitir. Niçin murahhaslar gönderildi

diye somidukta "gücünüz yettiince

Allahn emrini yerine getirin" mealin-

deki âyeti okuduunu Yeniehirli Os-
man Paa yakmlarna anlatmtr. Ra-

mazanlarda her gün âlimleri huzum-
na getirip Kad Beyzâvî tefsirinden

konular açtrarak derste hazr bulu-

nanlara ati^^'C vermek âdetiydi. Üskü-
dar'da annesi için Ayazma Camii'ni,

Lâlelimde iki minareli cami, imaret, kü-
tüphane, medrese ve türbesini yeni-

den ve zelzeleden yklan Fâtih Ca-
mii'ni tamiren ina ve Yenikap dn-
da uzunluu 21 bin ve genilii 6 bin
zira yeri doldurarak evler ve dükkân-
lar yapp bir mahalle kurmutur. Paa-
bahçe Mescidi^ni yaptrmtr. (I. 80)

Mustafa IV I. Abdülhamidn olu-
dur. 26 a'bân 1193'de (8 Eylül 1779)
dodu. 21 Rebiyüle\^'el 1222'de (29
Mays 1807) tahta çkt. 14 Cemaziye-
lâhir 1223'de (28 Temmuz 1808) tah-

tan çekilerek o sene 28 Ramazannda
(18 Kasm 1808) beklenmeyen vefa-

tyla babasnn türbesine defnedildi.

Ömrü (hicrî olarak) 30 sene, 1 ay ve
saltanat 1 sene, 1 ay, 23 gündür. Isla-

hata son vermi ve yeniçerileri yeni-

den öne çkarmtr. uuru mükem-
mel, vakur bir hakand. (I. 81)

Mustafa (ehzade) L Mehmed'in
(Fâtih) oludur. 7 sene kadar Kara-

man valisi olup a'bân 879'da (Aralk

1474) Bozpazarcgrnda hamamday-
ken vefat etmitir. Na' Bursaya geti-

rilip dedesi L Mufad'm :ürbesine def-

nedildi. Fâzl ve Divan sahibi airdi.

Hoca Selmân'n (Selmân- Sâvecî)

Cemtd u Hurtd ini babas adna ter-

cüme etti. Silahorlükte ustayd. (I. 78)

Mustafa (ehzade) I. Süleymann
(Kanunî) büyük oludur. 92rde
(1515) clogdu. Konya valisi oldu. 12

ewâl 960=da (21 Eylül 1553) Amas-
ya Ereglsi'nde Aktepe ^dl yerde ve-

fat etmitir. Bursa'da ehzade Cem
Türbesime defnolundu. (I. 79)

Mustafa (ehzade) L Selim'in üçün-
cü oludur. 983'de (1575) vefat edip

babasnn yanma defnedildi. (I. 79)

Mustafa (ehzade) III. Muradn 19

çocuunun en büyüüdür. 1003'de

(1595) 10 yanda vefat etti. Karde-
leri yanma defnedildi. Doutan soy
temizliine ve dogruhguna sahip

olup Nev'î Efendi'den ders okurdu.
air tabiatlyd. (I. 79)

Mustafa (ehzade) II. Osman'n
(Genç) oludur. Küçükken vefat

edip dedesi I. Ahmedn türbesine

defnedilmitir. (I. 79)

Mustafa Bey I. Ahmed in kz Aye
Sultan'm Hafz Ahmed Paamdan olan

oludur. 1035'de (1625/26) vefat ey-

ledi. ehzâdeba'ndak: kabristana

defnedildi. (1.49)

Mustafa Bey IIL Ahmecrin kiz Üm-
mügülsüm Sultan'n(->) Nevehirli
Ali Paamdan olan küçük oludur.
1138'de (1725/26) vefat ederek Yeni
Camiye defnedildi. (L 2:.)

Mustafa Çelebi I. Bâye.^id'in (Yld-
rm) ortanca oludur. 8()4'de (1402)

kaybolmutur. (I. 78)



Mustafa Çelebi (Küçük) I. Meh-

medn (Çelebi) oludur. 8l6^da (1413)

kazaen \'efat edip Bursa'da babasnn
türbesine defnedildi. (I. 78; IV. 892)

Münire Sultan L Mahmud'un kz-
dr. 22 Safer 1240*da (16 Ekim 1824)

doup o sene 3 e\^"âlinde (23 Mays
1825) vefat eyledi. Fâtih'de Valide

Sultan Türbesi'ne defnedildi. (I. 82)

Münire Sultan Sultan Abdülme-
cid'in kzdr 28 Zilka'de 1260'da (9

Aralk 1844) dodu. 1274'de (1857/

58) lham Paa^^a, Receb 1277'de

(Ocak 1861) brahim Paa 'ya nikah-

land. 11 Munarrem 1279'"da (9 Tem-

muz 1862) vefat etti. Fâtih'de Valide

Sultan Türbesi'nin arkasnda yaplan

türbeye defnolundu. kinci kocasn-

dan olan ojlu Alâeddin Beyefendi

halen (1890/^)1) hayattadr. (I. 82)

Naile Sultai. III. Ahmed'in kzdr.
Rebi^öilâhir 1137^de (Aralk 1724/

Ocak 1725) ^^efat etmitir. Yeni Cami

haziresine defnedilmitir. (I. 84)

Naile Sulta Sultan Abdülmecid'in

kzdr. 18 ewâl 1273'de (11 Hazi-

ran 1857) dodu. 1294'de (1877) ser-

yâver-i padiah Çerke Mehmed Pa-

aya nikahland. 1299'da (1882) ve-

fat eyledi. Yeni Cami Türbesi'ne def-

nedildi. (I. 84)
'

Na'me Sultan Sultan Abdülme-

cid'in kzdr. 14 a'bân 1256*da (13

Ekim 1840) doup 1 Rebiyüle\^^el

1259'da (1 Msan 1843) vefat eyledi.

Lâleli'de III. Mustafa Türbesi'ne def-

nedildi. (I. 85)

Nakdil Valide Sultan I. Abdülha-

mid'in kadnlarndan olup olu II.

Mahmud'un tahta çkmasyla valide

sultan oldu. 1232 ev^^linin ortala-

rnda (1817 Austosunun sonu) vefat

etti. Fâtih'teki türbesine defnedildi.

Hz. Fatma'nn gömlei ba olarak

türbesine konmutur. Ramazanlarda

ziyaret edilir. (I. 85)

Nâlândil Kadn Sultan Abdülme-

cid'in kadm olup 1282'de (1865) ve-

fat etti. Yeni Cami Türbesi'ne defne-

dildi. Kz Seniha Sultan'dr. (I. 84)

Nâvekmisâl Kadn Sultan Abdül-

mecid'in ikbâlidir. 1270'de (1853/54)

vefat edip Yeni Cami Türbesi'ne def-

nedildi. (I. 84)

Nazife Sultan III. Ahmed'in kzdr.
Ramazan 11 37'de (Mays 1725) do-

up 5 Receb 1178'de (29 Aralk 1764)

vefat etti. Yeni Cami Türbesi'ne def-

nedildi. (I. 85)

Nefizâr Kadn III. Selimin bakad-
n olup 8 ev^^âl 1206'da (30 Mays
1792) vefat eyledi. Lâleli Türbesi ya-

nndaki odada defnedildi. (î. 85)

Nefise Sultan I. Murad'm (Hüdâven-

dgâr) kzdr. Karaman Valisi Ali Bey'

le evlendirildi ve onun uygunsuz dav-

rand görüldüünde araclk yaparak

affn salad. Sonra Konya'da vefat ey-

ledi. Orada medresesi vardr. (11. 441)

Nergis Hanm Sultan Abdülme-

cid'in dördüncü ikbâlidir. 1264'de

(1848) vefat eyledi. Yeni Cami Tür-

besi'ne defnedildi. (I. 84)

Nesliah Hanm Sultan II. Bâye-

zid'in kz Gevherimülûk Sultan'm k-

zdr. Babas Dukakinolu Mehmed
Paa'dr. skender Bey'e nikahland.

987'de (1579) vefat etti. Saryer'de ca-

mii vardr. (I. 84)
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Nesrin Hanm Sultan Abdülmecid'in

ikinci ikbâli oiup 21 Rebiyülevve

1269'da (2 Ocak 1853) vefat etti ve Ye-

ni Cami Türbesi^ne defnedildi. (I. 84)

Ne'erek Kadm Sultan Abdülaziz'in

i^içüncü kadn olup 19 Cemaziyelev-

vel 1293'de (12 Haziran 1876) vefat

eyledi. Yeni Cami Türbesi'ne defne-

dildi. Olu Mehmed evket Efen-

di"dir. (I. 84)

Neveser Kadn Sultan Abdülme-
cid'in beinci kadn olup 10 a'bân
1306'da (11 Nisan 1889) vefat etmi-

tir. Burhaneddin Efendi'nin annesi-

dir. (I. 85)

Nevfîdan Kadm (Hâcce) II. Mah-
mud'un bakadm olup hacdan sonra

15 Rebiyülâhr 1272'de (25 Aralk

1855) vefat etti. Einin türbesi odas-

na defnedildi. Odunkapsrnda bir

-52 mescid tamir eyledi. (I. 86; II. 441)

Neyyire Sultan Sultan Abdülme-
cid'in kzdr. 7 a'bân 1257'de (24 Ey-

lül 1841) doup 23 Zilhicce 1259'da

(14 Ocak 1844) vefat etti. Nuruosma-
niye Türbesi'ne defnolundu. (I. 86)

Nilüfer Valide Sultan I. Murad'm an-

nesidir. Yarhisar tekfurunun kz olup

Bilecik tekfuruna e olmak üzere gi-

derken Osman Gaziye esire olup Or-

han Gaziye nikahlanm ti. Bursa'da

oullar zamannda vefat etti. Bur-

sa'da hayr eserleri vardr. Hatta bir r-

maa da onun ad verilmitir. (I. 86)

Nizameddin (ehzade) L Mah-
mud'un oludur. l6 a'bân 125rde

(7 Aralk 1835) doup Zilhicce 1253'

de (Mart 1838) v^efat eyledi. Fâtih'de

Valide Sultan Türbesi'ne defnedildi.

(E 84)

Nizameddin (ehzade) Sultan Ab-

dülmecid'in oguUanndandr. 19 Rebi-

yülâhr 1269'da (30 Ocak 1853) vefat

eyledi. Yeni Cami Türbesi'ne defne-

dildi. (I. 85)

Nu'man (ehzade) III. Ahmed'in

oludur. l6 Cemaziyelevvel 1135'de

(22 ubat 1723) dodu, 5 Receb 1178'

de (29 Aralk 1764) ^efat etti. Yeni

Cami Türbesi'ne defnedildi. (I. 85)

Nurbânû Valide Sultan III. Mu-
radn annesidir. 21 Zilka'de 99rde

(6 Aralk 1583) vefat eylemitir. Ei
II. Selim 'in yanma defnedildi. Üskü-

dar/Toptarnda cami, medrese ve

dârüifas vardr. Baka hayrlar da

vardr. (I. 86)

Nureddin Efendi (ehzade) Sultan

Abdülmecidn oludur. 26 Cemazi-

yelâhir 1268'de (17 Nisan 1852) do-

up 1302'de (1885) vefat eyledi. Yeni

Cami Türbesi'ne defnolundu. Etine

dolgun ve necipdi. (I. 35/86)

Nuriems Kadn III. Selim'in bein-

ci kadm olup 1242'de (1826/27) ve-

fat eylemitir. Lâleli Türbesi bahçesi-

ne defnedildi. (I. 86)

Nurtâb Kadn II. Mahmud'un dör-

düncü kadn olup Rebiyülâhir 1303'

de (Ocak 1886) vefat etmitir. Einin

türbesi odasna defnecildi. (I. 86)

Nusret Mehmed (ehzade) I. Ab-

düihamid'in oludur. 12 evval
1196'da (20 Eylül 1782) doup 18 Zil-

hicce 1199'da (22 Ekim 1785) vefat

etmitir. Hamdiye Türbesi'ne defne-

dildi. (I. 84)

Nüketsezâ Hanm I. Abdülhamid'in

ba ikbâli olup 23 Receb 1266'da (4

Haziran 1850) vefat eyledi. Yeni Ca-

mi Türbesi'ne defnedildi. (I. 85)
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Orhan (ehzade) Sultan brahim'in

oludur. Ramazan 1058^de (Eylül-Ekim

1648) doup Muharrem 1060'da (Ocak

1650) vefat etmitir. Ayasofya'da ba-

basmm yanma defnedildi. (I. 23)

Orhan Bey II. Bâ^^ezidn olu eh-
zade Mahmud'un (^uUanndan olup

sancakbeyi oldu. 9 18'de (1512) ehi-

den vefat eyledi. Eursa'da L Murad

dairesinde medfundur. (I. 23)

Orhan Çelebi I. Bâyezidn (Yld-

rm) olu Emir Süleyman Çelebi'nin

oludur. 832^de (1429) vefat etti. Bur-

sa'da Mahmud Çelebi ve Yusuf Çele-

bi ile bir türbede medfundur. (I. 23)

Orhan Çelebi II. Murad'm oludur.

Küçükken vefat ett:.. Edirne'de Tunca

kenarnda bulunan dârülhadisde

medfundur. (I. 23)

Orhan Gazi Osman Gazi'nin (I. Os-

man) oludur 68( (1281) tarihinde

dodu. Ramazan 726'da (Austos

1326) tahta çkt. 7(51 balarnda (Ka-

sm-Arahk 1359) vefat etmitir. Ya
(hicrî olarak) 81, saltanat müddeti 35

yldr. Uzun boylu, beyaza çalar elâ

gözlü, çatk kal, koç burunlu, mute-

dil sakall, bünyesi güçlüydü. Heybet-.

li, cesur, cömert, adaletii ve kerîmdi.

Alaylarda türbesine eki sandukalarna

konulmu olan burma tülbend dedik-

leri kalensüveyi giyip dier vakitierde

altn ve gümü yalczl, süslü Mevlevi

külahn giyerlerdi. Talii açk olup tah-

ta çkmalarnn ardndan mutlu günde

olu Murad'n (I. Murad) doumunu
ve bir kale fethini haber almlardr.

Babas yal ve has:a olduundan ye-

di yl kadar saltana: kaymakam olup

devlet ilerini örenmiti. Zamanlarn-

da Yalakâbâd (Yalova), zmit, Aydos,

znik, Mudurnu, Gemlik, Tuzla, Ar-

mudili, Karasi (Balkesir), Bergama,

Mihalç (Karacabey), Kirmasti (Musta-

fakemalpaa), Gelibolu, Bolayr, Tek-

furda, Hayrabolu, psala ehirleri

fetholunmutur. Büyük kardei Alâ-

eddin Paa ile birlikte devlet kanunla-

rm düzenlemeye gayret etmi ve Os-

manl sikkesi de ilk defa saltanatlar

zamannda darbedilmitir. Askerini yi-

it Türk çocuklarndan seçmi, askeri-

ne sefer günlerinde dörtte bir dirhem

tayin eylemi, bar günlerinde tekâ-

lif-i divaniyeden affetmi ve vatanla-

rnda dinlenmelerini ferman buyur-

mutur. Askerine onba, yüzba ve

binba atayarak piyade ismini ver-

mitir. Askerin balarnda bulunan

krmz ve kara külahlar çkarp beyaz

kalensüve giymelerini ferman buyur-

mutur. Daha sonra düman çocukla-

rndan asker devirip 'Yeniçeri" ad
verildi. Ve bu suretle bir hayli adamn
Müslüman olmasna sebep oldular. Si-

yasî ilere bizzat kendisi bakp askerî

ileri büyük olu Süleyman Paa'ya

brakt. Vezirazamlk makam zaman-

. iarmda tekil edilip o makama ilk kez

kardei Alâeddin Paa 'yi ve istifasn-

dan sonra olu Süleyman Paa'y ata-

d. Bursa'da bir cami ina ettirip orada

defnedildi. (I. 22/23)

Osman (ehzade) III. Murad'm o-
ludur. Ya lO'a 3^akn olup 1003'de

(1595) kaza köprüsünden geçmekle

Ayasofya'da defnolundu. (I. 56)

Osman (ehzade) II. Mahmud'un
oludur. Rebiyülâhr 1228'de (Nisan

1813) doup 19 Rebiyülâhr 1229'da

(10 Nisan 1814) vefat eyledi. Nuruos-

maniye'de medfundur. (I. 57)
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Osman Bey L Bâyezidn olu eh-
zade Ahmed'in oludur. Sancakbeyi

olup babasnn vefat ettii 918'de

(1512) vefat ederek Bursa 'da defne-

dildi. (I. 55)

Osman Bey I. Süleyman'n (Kanunî)

olu ehzade Bâyezidln olu olup

babasyla ran'a gidip orada 967 "de

(1559) vefat etmitir. Na' kardeleri

ile Sivas'da defnolunmutur. (I. 56)

Osman Gazi (I. Osman) Ertugul

Gazi'nin oludur. 656*da (1258) do-
mutur. 680'de (1281) babasnn vefa-

tnda kardei Sa^'Xi Beyden yaça kü-

çükken Osmanllar kendine bî'at

edince emir oldu. 688 'de (1289) yap-

lan gazada cesaret ve ustalndan
dolay Alâeddin Selçukî tarafndan

davul, sancak, klç ve hifat ile emir-

lik menuru geldi. 699'da (1299) Sel-

34 çuklu Devleti yklnca saltanatn ilan
~~ buyurdular ve muharebeden asla

uzak kalmayarak mülklerini genilet-

meye çaltlar. 21 Ramazan 726 'da

(21 Austos 1326) vefat etti. Ya (hic-

rî olarak) 70 veya 69xlur. Babasnn
vefatndan sonra 19 sene emirlik ve

27 sene saltanat eyledi ki, toplam 46

yldr. Saltanat merkezi Bursa Yenie-

hir! idi. Bursa 'da Manastr adl yerde-

ki türbesinde medfundur. Orta boylu,

çatk kal olup boynun alt ksm üst

ksmndan uzun olduundan ayak

üzerinde durduklarnda elleri dizle-

rindenaa nerdi. Güzel }njzlü, hey-

betli, cömert, cesur, tatl sözlüydü.

Mübarek bana kmz çuhadan ya-

plm Çaatayîler tarznda Horasanî

taç giyerdi. Her gün fukaraya yemek
verirdi. eriat korumada esiz oldu-

undan bir gece yatt yerde

Kur'an-t Kerîm bulunduu için saba-

ha kadar ayakta durmutur. Bü^âik

olu Alâeddin Paa veziri ve küçük

olu Orhan emirü'l-ümerâs idi. Fe-

tihleri: Karahisar- Sâhib (Afy^on), Es-

kiehir, Köprühisan, Yarhisar, Bilecik,

negöl, Yeniehir, Ko^mnhisar, Kete,

Kestel, Lefke (Osmaneli), Akhisar,

Ge\a'e, Atranos (Orhane.i), Bolu, Ka-

ramürsel ve Bursa. ''Â1-: Osman" ye

"Osmanl" adlar onun adndan gelir.

Hatta kitabmz da onun so^nanu ve

sâdk tebaasn içine allndan Si-

cill-i Osmant 2idn almas bu ereften

yararlanmak içindir. (I. 55)

Osman II (Genç) î. Ahmed'in olu-

dur. 10 Cemaziyelâhir 1012*de (15

Kasm l603) doup 1 .^ebi\âUe\^^el

1027'de (28 Mart l6l8) tahta çkm
ve 9 Receb 1031^de (20 Mays 1622)

tahttan çekilmi ve gecesi yani Cu-

martesi akam vefat eylemitir. Öm-
rü (hicrî olarak) 18 sene, 2 ay ve sal-

tanat müddeti 4 sene, 4 uy, 7 gündür.

"Fârisî" mahlasyla Türkçe iirleri var-

dr. Babas I. Ahmed'in türbesine def-

nedildi. Heybetli, edepl. bir padiah

olup binicilikte akran nadirdi. Se-

vimli ve güzel wzlüydü, Çevresinde-

kiler uygun kiiler deildi. Bizzat Le-

histan seferine çktlar. Hacca da git-

meyi istediyse de muvaffak olamad.

Hocazâde Es'ad Efendi' :in kzn ni-

kahlayarak ereflendirdiler. (I. 56)

Osman III L Mustafa'nn oludur.

29 Cemaziyelâhir 1110 da (2 Ocak

1699) dodu. 28 Safer ll68'de (14

Aralk 1754) tahta çkp l6 Safer 1171

(30 Ekim 1757) pazar gecesi akam-
dan sonra vefat etti. Ömrü (hicrî ola-

rak) 60 yl, 8 ay, 28 gün ve saltanat

müddeti 2 sene, 11 ay. 18 gündür.

Cok cömert, fakirlere ve zayflara

merhametli ve efkatli olup insanlarn

kusurlarn gördüklerinde üzülürler-



di. Sgn Kalesi (ivîidilii'de) ve Ahrka-

p Fenerlini yapp bü}âik kardeinin

yapmn balatt camii (Numosma-

niye) tamamlamtr. Rüvet alarak in-

sanlarn ilerini görmeyi gayet çirkin

bulup gözdeleri Bykl Ali Paaya bu

sebepden gazap bu^ardular. Zaman-

larnda iki defa lûiyük yangn çkt ve

deniz dondu, ^eni Cami Türbesi^ne

defnedilmitir. C 56)

Osman ah L Bâyezid^in olu Alem-

ahn oludur, llengr sancakbeyi ol-

mutur. 918"de (1512) vefat eyledi ve

Bursa'da 11. Murad Türbesime defne-

dildi. (I. 55/56)

&
Ömer (ehzade) III. xVlurad"n olu-

dur. 1003'de (1595) vefat edip Aya-

sofya^'^a defnecildi. (I. 59)

Ömer (ehzade) L Osmancn (Genç)

oludur. Babas Leh seferine giderken

doup babasmr vefatndan sonra ve-

fat evledi. I. Afmed Türbesi'nde med-

fundur. (I. 59)

Q
Pertevniyâl Valide Sultan II. Mah-

mud'un beinci kadndr. Zilhicce

1277^de (Hazinm 1861) olu Abdüla-

ziz'in tahta çkmasyla valide sultan

olmulardr. 27 Rebi\âilewel 1300^de

(5 ubat 1883) vefat eyledi. Ya 70H

geçkin, dindar, an yüce bir sultand.

Aksaray'daki Katip Camiimi genilete-

rek iki minarel; olarak kendi adlarna

yaptrdlar. Küüphane, çeme, mek-

tep ile orasn ihya edip karsnda in-

a ettikleri türbeye defnolunmulardr.

Yanndaki odaya da toamlar Yusuf z-

zeddin Efendi'nin olu Mehmed Sa'

deddin Efendi defnedilmitir. (I. 27)

Pervîzifelek Kadm L Mahmud'un

altnc kadn olup 7 Rebiyülâhr

1280'de (21 Eylül 1863) vefat eyledi.

Pertevniyâl Valide Sultan Türbesi ya-

nndaki odada medfundur. (I. 27)

o
Râbia Kadm 11. Ahmed'in kadn
olup 5 Zilhicce 1124'de (3 Ocak 1713)

vefat ile I. Süleyman (Kanunî) Türbe-

sime defnolunmutur. (I. 34)

Râbia Sultan III. Ahmed'in kzdr. 6

Muharrem 1132'de (19 Kasm 1719)

doup 1134^de (1721/22) vefat eyle-

di. Yeni Cami Türbesi'ne defnedildi.

(I. 34)

Râbia Sultan I. Abdülhamid'in kz-

dr. 14 Rebiwlewel 1194'de (20 Mart

1780) doup 69. günü (27 Mays

1780) vefat eylemitir. Babasnn tür-

besine defnedildi. {I. 34)

Râbia Sultan I. Abdülhamid'in dier

kzdr. a'bân 1195'de (Temmuz-

Agustos 1781) doup 25 evval 1196'

da (3 Ekim 1782) vefat eyledi. Baba-

snn türbesine defnedildi. (I. 34)

Râbia ermî Kadm III. Ahmed'in

kadn olup I. Abdülhamid'in annesi-

dir. 1135'de (1722/23) vefat eyledi.

Yeni Cami haziresine defnedildi. O-
lu, Beylerbeyi Camii 'ni anneleri ad-

na ina ettirmitir. (I. 34)

Râziye Sultan I. Süleyman'n (Kanu-

nî) kz olup vefatnda Beiktaî eyh

j--y
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Yahya Türbesi'ne defnedilmitir. 'Ta-

rihçiler ad geçen padiahn Mihrimâh
Suitan'dan baka kzlar olmadnda
birliktider. u kadar ki, ehzade Mus-
tafa'nn annesi, ad geçen eyhin tek-

kesinden aff ricasn padiaha arz et-

tirmi olmas karinesiyle onun kz ve-

ya torunu olmas muhtemeldir." (I. 34)

Re'fet Kadn III. Selim'in kadndr.
90 yanam olarak 1287'de (1870)

vefat etmitir. Eyüp 'de Mihriah Vali-

de Sultan Türbesi'nde medfundur. (î.

33; II. 440)

Rebi'a Sultan IIL Ahmedn kzdr.
23 a'bân ll40^da (4 Nisan 1728) 8

ayhkken vefat etmitir. Yeni Cami ha-

ziresine defnedildi. (I. 34)

Refia Sultan Sultan Abdülmecid'in
kzdr. 25 Zilka'de 1257'de (8 Ocak
1842) domutur. 1270'de (1853/54)

Edhem Paaya nianland ve 1273'de

(1856/57) nikahland. 1296'da (1879)

vefat eyledi. Yeni Cami Türbesi'ne

defnolundu. badete dükün ve iffet-

liydi. (I. 35)

Reyhane Sultan IIL Ahmedn kz-
dr. 1132'de (1720) dodu. Çocukken
vefat edip Yeni Cami haziresine def-

nedildi. (I. 36)

Rifat Kadn III. Mustafa'nn dör-

düncü kadn olup Ramazan 1218'de

(Aralk 1803/Ocak 1804) vefat etti.

Haydarpaa'da defnedildi. (I. 35)

Rukiye Hanm Sultan IV. Murad m
kz Safiye Sultan'm kzdr. 1105'de

(1693/94) Gürcü Mehmed Paa'ya ni-

kâhianmtr. 1108'de (1696/97)- vefat

eyledi. I. Ahmed Türbesi'ne defnedil-

di. (I. 35)

Rukiye Hanm Sultan IV. Meh-
med'in kz Fatma Sultan'm kz olup

112rde (1709) Sirke Osman Paa'ya

nikahlanm tr. Haylice yaayarak ve-

fat etti. (I. 35)

Rukiye Hanm Sultan IIL Ahmed 'in

kz Aye Sultan'm Cihangiri Mehmed
Paa'dan olan kzdr. Zilhicce 1172'

de (Austos 1759) doup 1173'de

(1759/60) vefat ederek Yeni Cami ha-

ziresine defnedildi. (I. 50)

Rukiye Hamm Sultan III. Ahmed'in
kz Aye Sultan'm kzdr. Lalazâde

Nurî Bey'e nikâhlanntr. 1194'de

(1789) vefat eyledi. Oullar Süleyman
Bey ve Ahmed Rif at Bey'dir. (I. 35)

Rukiye Sultan L Mustafa'nn kz-
dr. Çocukken lllO'da (1698/99) ve-

fat eyleyip Yeni Cami ":'ürbesi'ne def-

nedildi. (I. 35)

Rukiye Sultan IIL Ahmed'in kzdr.
19 Muharrem 1119'da (22 Nisan 1707)

doup 30 Cemaziyelewel in9'da (29

Austos 1707) vefat eyledi. Yeni Cami
haziresine defnedildi. (L 35)

Rukiye Sultan III. A^med'in dier
kzdr. 28 Muharrem 1124'de (7 Mart

1712) doup 26 Zilka'de 1126'da (2

Aralk 1714) vefat eyledi. Yeni Cami
haziresine defnedildi. (I. 35)

Rukiye Sultan IV. Murad'm kzdr.
1074'de (1663) Melek brahim Pa-

a'ya nikahland. 1128de (1716) ve-

fat eyledi. ehzade Cc.mii türbeleri-

nin önüne defnolundu. Kzlar Fatma
Hanm Sultan ve Aye Hanm Sul-

tanidir. (I. 35)

Rüdî Mehmed (efczâde) Sultan

Abdülmecid'in oludur. Çocukken
18 a'bân 1268^de (7 Haziran 1852)

vefat eyledi. Hamidiye Türbesi'ne

defnolundu. (I. 35)



o
Sabha Sultan LI. Ahmed'"in kzdr.
8 Rebiyülâhr ll?9'da (3 Aralk 1726)

9 günlükken vefat etti. Yeni Cami

Türbesi'ne defnedildi. (I. 47)

Sabila Sultan Sultan Abdülmecid'in

kzdr. 16 Cemaziyelev'\^el 1264'de

(20 Nisan 1848) dodu. 4 Cemaziye-

lâhir 1265'de (2" Nisan 1849) vefat

eyledi. Yeni Cani Türbesi'ne defne-

dildi. (I. 48)

Safdeddn Osman (ehzade) Sul-

tan Abdülmecid'in oludur. Küçük-

ken 6 Ramazan 1271 'de (23 Mays
1855) vefat etü. Sultanselim'de baba-

snn türbesine defnedildi. (I. 48)

Safîye Hanm Sultan IV. Meh-
med'in kz Fatma Sultan'm kzdr.
1122'de (1710) vefat etü. Yeni Cami

haziresine defnedildi. (L 48)

Safiye Sultan V. Murad'm kz ve

Hüseyin Paa'nm zevcesidir. IV.

Mehmed zamannda (1648-1687) ve-

fat eyledi. Babasnn yanma defnedil-

di. ''Yanma ald: zahir belinden ge-

diindendir'' diye sandukasnda bir

tarih yazldr. Örtüsü yenilendiinde

tarihi yazlmamtr. Olu Mehmed
Paa ve kz Ruki/e Hanm Sultan'dr.

(L 48)

Safiye Sultan 1. Mustafa'nn kz
olup 18 Cemaziyele\'^^el 1108'de (13

Aralk 1696) dodu. 1122'de (1710)

Maktuizâde Ali Paa, 1138'de (1725/

26) Mirza Mehned Paa, 1153'de

(1740) Alâiyeli Ebûbekir Paa'ya ni-

kahland. Rebiyülâhr 1192'de (Mays

1778) iddetli nezlenin tesiriyle has-

talanp ayn 17'sinde (15 Mays 1778)

vefat etti. Süleymaniye Türbesi hazi-

resinde anayola bakan pencere önü-

ne defnedildi. Vakfnn gelirinden

Ayasofya, Fâtih, Bâyezid ve Valide

Sultan Camii'ne dersiam, vaiz ve du-

ahan ve cihet fazlasna surre tayin

olundu. Lütfüpaa Mahallesi'nde çe-

me yapt. Saray, vefatnda kz Zahi-

de Hanm Sultan'a verildi. Vefatnda

bir ou ve bir kz kald. (I. 48)

Safîye Sultan (Mehdi ulyâ) III. Mu-
rad'm bakadn olup dier kadnlarn

ve özellikle kaynvalidesi Nurbânû

Valide Sultan'm, aleyhinde bulunma-

lar üzerine yalnzla çekilmiti. Olu
III. Mehmed tahta çknca mehd-i ul-

yâ (valide sultan) oldu ve oullarnn
vefatnda Eski Saray'a gönderildi.

Orada 28 Cemaziyelâhir 10l4'de (10

Kasm 1605) vefat edip III. Murad
Türbesi'ne defnedildi. 1006'da (1597/

98) bir medrese yaptrmtr. (I. 48)

Sâliha Dilâûb Valide Sultan Sultan

brahim'in kadnlarndan olup 11. Sü-

leyman'n annesidir. 1099'da (l687)

valide sultan oldu. 22 Muharrem 1101'

de (5 Kasm 1689) 90 yanda vefat

eyledi. I. Süleyman (Kanunî) Türbe-

si'ne defnedildi. Hastalkl, sâliha ve

sessizdi. Hatta onun bu halinden ya-

rarlanmak emeliyle Kösem Valide Sul-

tan ban derde uratmt. (I. 46)

Sâliha Sultan III. Ahmed'in kzdr.
15 Rebiyülevvel 1127'de(21 Mart 1715)

dodu. Sar Mustafa Paa, sonra Sar-

ho Ali Paa ve daha sonra Râgb Paa'

ya nikahland. Ramazan 1192'de (Ey-

lül-Ekim 1778) hastalanarak Eyüp'de-

ki saraylarna nakillerini istedi ve nak-

li gecesi 19 Ramazan 1192'de (11 Ekim

1778) vefat etmitir. Eyyûb Sultan Tür-

besi'nin kaps yannda medfundur.

Olu Ahmed Bey(-^), kzlar Aye Ha-
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mm Sultan(-+), Emine Hanm Sultan

ve Fatma Hanm Sultanadr. (I. 47)

Sâliha Sultan I. Abciülhamd'in kz-
dr. 5 Safer 1201'de (27 Kasm 1786)

dodu. 6 ay yaayp o senenin 18 a'-

bânnda (5 Haziran 1787) vefat etti.

Hamidiye Türbesi'ne defnedildi. (I. 47)

Sâliha Sultan L Mahmud'un kzdr,
25 Cemaziyele\^^el 1201'de (15 Mart

1787) dodu. 22 Zilhicce 1249'da (2

Mays 1834) Halil Paa 'ya nikahland.

5 Muharrem 1259'da (5 ubat 1843)

vefat eyledi. Babasnn türbesine def-

nedildi. ki olu oldu. Büyüü Ab-

dülhamid Bey'dir(-^). (I. 47)

Sâliha Sultan (Mehdi ulyâ) I

Mahmud'un annesi ve 11. Mustafa'nn

eidir. Olunun tahta çkmasyla
mehd4 ulyâ (valide sultan) oldu. 17

Cemaziyelâhir 1152'de (21 Eylül

1739) vefat ederek Yeni Cami'de def-

nedildi. Azapkaprda ll45'de (1732/

33) bir çeme yapü. Baka hayrat da

vardr. (I. 47; IV. 892)

Sâmiye Sultan Sultan Abdülme-
cid'in kzdr. 15 Safer 126rde (23 u-
bat 1845) doup 7 Rebi-\â.ile\^^erde

(16 Mart 1845) vefat etti. Yeni Ca-

mi'de defnedildi. (L 37)

Savc Bey Osman Gazimin oludur.

Ümerâdan olup bir savata ehid ol-

mutur. (I. 37)

Savc Bey I. Murad'm oludur. 787'

de (1385) Bursa'da taht kaymakam
iken gazaba uram ve kardei I, Bâ~

yezid (Yldrm) devrinde (1389-

1402) kör olarak vefat eylemitir.

Bursa'da Osman Gazi Türbesimde

medfundur. (I. 37)

Savc Bey (Dâdu-Bâlî) [Sarubah]

Frtugrui Gazimin oludur. Babas,

göç srasnda onu Konya'ya gönderip

Alâeddin~i Selçukî'den topraklarna

girmeye izin istemiti. Kardei Os-

man Gazi ile savalarda bulunup Ka-

racaehir harbinde eid olmu veya

eceliyle vefat eylemitir. Sögüt'de ba-

basnn yannda medfundur. (I. 37)

Selçuk Sultan L Mehmedln (Çelebi)

kzdr. II. Bâyezid zamanna kadar

hayattayd. Hatta ehzade Cem'e e-
faatçi olarak L Bâyezid'in huzuruna

gelmitir. 890'da (1485) vefat eyle-

mitir. Zevci Karaca Paa'dr. (I. 38)

Selçuk Sultan L Bâvezid'in kzdr.
Babasndan e\^'^el vefat edip babas-

nn türbesinin ardndaki türbesine

defnedildi. (I. 38)

Selim I (Yavuz) L Bâyezid' in olu-
dur. 872'-de (1467/68) veya 875'de

(1470/71) Amasya'da dodu. ehza-
deliinde Kefe ve Trabzon valilikle-

rinde bulundu. 7 Safej^ 9 18"de (24 Ni-

san 1512) tahta çku. 9 e\^^âl 926*cla

(22 Eylül 1520) vefat etti. Ömrü (hicrî

olarak) 54 veya 51 yl ve saltanat

müddetleri 8 yL 9 ay, 2 gündür. Orta

boylu, deirmi }âizlü, krmz ile kar-

k beyaz çehreli, çatk kal, beyaz

dili, omuzlar ile göüsleri aras açk,

sakallan olmayp uzun bykl, sert ba-

klyd. Cesur, gayretli, âlim ve edip-

leri sever, Farsça ve Türkçe iir yazar,

siyer ve tarihde mahirdi. Gençlikde

tarih ve özellikle Tarih-i VassâfokMr-

du. Selimi denen balk icadmdandr.

am'da cami ve imare ve eyh-i Ek-

ber'in (Muhyiddin Arabi) türbesini ya-

parak "Dahale's-smü oi'-în, zahare

kabm Muhyiddîn" hükmünü aikâr

eyledi. 922'de (1516) Tersane-i Âmi-

re'yi ina eyledi. Taht^^ çkmadan ön-

ce kyafet deitirerek ran ve Arabis-

tan'a bir iki defa seyahat ettii baz ta-

rihlerde vazhdr. Fetihleri: Maras, Ma-



latya, Kürdistan, Haleb, am, Humus,

Trabiusam, Lâzkiye, Antalya, Beyrut,

Kudüs, Msr, Lskenderiye, Reid,

Mekke, Medine. Abbasî halifeliini ve

Memlûk saltanatn ortadan kaldrarak

Osmanl hilafet ve saltanatn hakky-

la ve adalede, kl.ç ve cesaretle elde

etmesi kyamet gününe kadar üm-

met-i Muhammed.: minnettar ve evlâd

A-e torunlarn duac klmtr. Olu-

nun, adna ina ettirdii camideki tür-

bede yatmaktadr (I. 38)

Selim n I. Süleymann (Kanunî) o-
ludur. 6 Receb 929 (21 Mays 1523)

veya 6 Receb 930 (10 Mays 1524) ve-

ya ewâl 930'da (Austos 1524) do-

du. Konya ve Saruhan, tekrar Konya

ve Kütahya valisi oldu. 974 'de (1566)

Kütahya'da saltanat haberini alp

Belgrad'da orduya yetierek tahta

çkt. a'bân 982xle (Arahk 1574) yeni

yaplan hamamn içerisine girerek

aya kayp düünce hastalanm ve

28 a'bân 982'de (13 Aralk 1374) ve-

fat etmitir. Ömrü (hicrî olarak) 53 ve

saltanat 8 sene, 5 ay, 10 gündür.

Na'i Ayasof\. abdaki türbesine defne-

diimitir. Yumuak huylu, Türkçe

nazma muktedir, airler ve nedimler-

le söylemeye dükündü. Saltanatnn

sonlarnda Halve:î eyhi Âmidî Süley-

man Efendi'yi çarp bütün günah-

lardan tövbe edip ondan ei alarak

dünya ve ahiretlerine himmet bu^r-

muiardr. Hatta hastalnda hekim-

ler bedeni güçlendirmek için arap

içmesinin gereinde birlemilerse de

bir damla içmemilerdir. Fetihleri: Bi-

lâd- Müa'a, Aden, Kbrs ve Tu-

nustur. Mescid-i Haram'm raflar

978'de (1570) yandnda menmerden

bmâk kubbeler yaplp güçlendiril-

mitir. Bü^mkçekmece Köprüsümü

tamamlad. Kz kardei Mihrimâh Sul-

tann getirtmeye balad Arafat su-

^Tjnu tamamlayp 980'de (1572) Ha-

rem-i erife aktt. Ayasofya Camii et-

rafmdaki payandalar yaptrp binay

salamlatrarak iki minare eklediler.

Edirne'de dört minareli bir cami, bir

dârülkurrâ, ifâhane, dâmletbbâ ve

tabhane yaptrd. Kbrs adasnda bir-

çok mescid ve hayrat yaptrd. San-

cakbeyi iken vefat eden evlâd için

Edirne^de Havsa'da bir cami, ribatlar

ve Burgos'da (Lüleburgaz) bir cami,

imaret ve hanlar, Haleb ve am yo-

lunda Payas Kalesi'ni ve içinde cami,

evler ve hamam yapürmtr. (I. 39)

Selim in III. Mustafa'nn oludur. 21

Cemaziyelevvel 1175 (18 Aralk

1761) perembe günü dodu. 11 Re-

ceb 1203xle (7 Nisan 1789) tahta ç-

kp 21 Rebiyülewel 1222'de (29 Ma-

ys 1807) tahttan çekilmi ve 4 Cema-

ziyeiâhir 1223'de (28 Temmuz 1808)

vefat etmitir. Ya (hicrî olarak) 48

sene, 7 gün, saltanat müddeti ise 18

sene, 9 ay, 10 gündür. Babasnn tür-

besine defnolundu. Âlim, kâmil, cö-

mert, ^omuak huylu, kanaatkar, ile-

ri görülü, çalkan, gayretiiydi. Gü-

zel iirleri vardr. M'ûsikîde ustayd.

Talik hattat olup el yazlan güzeldi.

Düzenli ordu kurmaya, slahat ve

tanzimata çalt. Zamannda Msr'a

giren Franszlan dört sene savaarak

çkard ve orasn fethetti. Ebû Eyyûb

el-Ensarî'nin türbesi etrafna gümü
ebeke yaptrp altn kandiller koy-

mutur. Fâtih Camii'ni yeniden tamir

ettirdi ve Gül Camii'ni kiliseden ca-

miye çevirdi. Selimiye Camii ile

Humbarahane içindeki cami de ken-

dilerinindir. Tophane, Beyolu ve

Levend Çifdii ile Selimiye klalarn,
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Tersane'de büyük ha\^2u, Mühen-
dishane'yi, Üsküdar'da büyük binala-

r, kuma ilikleri ve Dârüttbaa'y in-

a ettirdi. Yeni usûlle top ve gemi in-

a ettirip barut imal ettirmi ve riyâzî

ilimlere hizmet için ve Humbaraha-
ne'ye ilavaten Hendesehane açm
ve muallimler tayin eylemitir. O de-

recede heybetliydi ki Cezzar Ahmed
Paa âsî iken adlan anldkça ayaa
kalkard ve fermân- hümâyûnuna bi-

nektama kadar inip muhalefetinin

ricale kar olduunu söylerdi. Vefat

ettiklerinde ceplerinden bir kât çk-m ve ''Kendi elimle kesip verdiim
kalem, feîvâ~y hûn- nâbakkî yazdî
ihtida' beynini söyledikleri anlal-
mtr. (L 40/41)

Selim (ehzade) III. Murad'm olu-
dur. 1003'de (1595) vefat eyledi. Aya-

40 Sofya'da defnedildi. (I. 40)

Selim (ehzade) III. Mehmed'in o-
ludur. 14 veya 4 yanda ken 3 Ra-

mazan 1005'de (20 Nisan 1597) kzl-
ca hastalndan vefat eyledi. II. Se-

lim Türbesi'ne defnedildi. (I. 40)

Selim (ehzade) I. Ahmed ^in olu-
dur. 1020 Rebiyülâhr ortalarnda

(16 11 Haziran sonlan) doup bir ay

geçince vefat etü. III. Mehmed Tür-

besi'ne defnedildi. (I. 40)

Selim (ehzade) L Ahmed'in olu-
dur. 25 Muharrem 1104^de (6 Ekim
1692) doup 10 Ramazan 1104'de

(15 Mays 1693) vefat etti. Süle^^mani-

ye'de medfundur. (I. 40)

Selim (ehzade) Sultan brahim'in

oludur. Muharrem 1054'de (Mart-

Nisan 1644) dodu. Cemaziyele\^^el

1080'de (Ekim 1699) vefat etti. Ya
26y amt. Ayasofya'da babas ya-

nma defnedildi. (î. 40)

Selim (ehzade) II. JV Mustafamm o-
ludur. 12 Rebiyülewel llll'de (7 Ey-

lül I6l9) doup 1 Muharrem 1113'de

(8 Haziran 1701) Edirne'de vefat etti.

Cenazesi stanbul'a getirilerek Yeni

Cami Türbesi'ne defnedildi. (I. 40)

Selim (ehzade) III. Ahmed'in olu-
dur. 19 Cemaziyelâhi:; 1119'da (17

Eylül 1707) dodu. 4 Safer 1120'de

(25 Nisan 1708) vefat evlemitir. Yeni

Cami Türbesi'ne defnedildi. (I. 40)

Selim (ehzade) III. Ahmed'in dier
oludur. 15 Rebiyülev\el 1127'de (21

Mart 1715) doup Rebimlevvel 1130'

da (ubat 1718) vefat etti. Yeni Cami
Türbesi'ne defnedildi, d. 40)

Selim Mehmed (ezâde) Sultan

Abdülaziz'in oludur. 13 Cemaziyelâ-

hir 1283'de (28 Ekim 1866) doup 22

Cemaziyelâhir 1284'de (21 Ekim 1867)

vefat eyledi. Dedesi E. Mahmud'un
türbesi odasna defnedildi. (I. 41)

Servetsezâ Kadn Suhan Abdülme-
cid'in bakadm olup 27 Ramazan
1295'de (24 Eylül 1878) vefat eyledi.

Yeni Cami 'de medfundur. (I. 28)

Seyfeddia (ehzade) III. Ahmed'in

oludur. Küçükken ll4:)'de (1732/33)

vefat ederek Yeni Cami Türbesi'ne

defnolundu. (I. 45)

Seyyare Kadn IV. Mustafa'nn kad-
n olup 1232'de (1816/17) vefat ede-

rek Hamidiye Türbesi civarna defne-

dildi. (I. 45)

Sultan Hatun Germiyanoglu Ali

Bey'in kz ve I. Bâyezid'in (Yldrm)
eidir. Vefatnda Bursa'da defnedildi.

(I. 38)

Sungur Tekin Kaya Alp olu Süley-

man ah'm oludur. Babasnn Frat

nehrinde boulmas üzerine kardei
Gündodu Beyle Mahan'a dönerek
orada vefat eyledi. (I. 45)



Süleyman I (Kanunî) I. Selimin

(Yavuz) oludur. 900^de (1495) do-

up 17 eA^'^al 926 da (30 Eylül 1520)

tahta çkt. 22 Safer 974'de (8. Eylül

1566) Siget\'afda vefat eyledi. Na'
Lstanbura getirilip camiindeki türbe-

sine defnedildi. Cmrü (hicrî olarak)

74 sene, 5 ay, 5 ^:ün ve halifelii 47

sene, 5 ay, 5 gündür. Uzun boylu,

uzunca }âi2ü, açk kal, geni göüs-

lü ve omuzlu, siy^h kirpikli, elâ göz-

lü, doan burunlu, seyrek dili, ahes-

te yürüyüiü, me:.t sözlüydü. Akll,

adaletli, fazilet se^^er, kerîm, cömert,

airdi. 13 defa biz/:at harbe gidip 300'

den fazla kale fetieylemi ve Maca-

ristan'dan Hemedan'a kadar bayra-
n tantp Fransa y: himaye eylemitir.

Hayrlar; Dört minareli mehur camii

(Süleymaniye Camii), dört medrese,

muallimhane, zevcesi Haseki Hurrem

Sultan adna Hase.â'de hayrat ve o-
lu ehzade Mehred adna iki mina-

reli ehzade Cami., ve medresesi, kz
Mihrimâh Sultan adna Üsküdar'daki

cami ve medrese ~
'^e imaret, ehzade-

si Cihangir adna Tophane'de cami,

Badad'da mam- A'zam Türbesi'ni

yenileyerek etrafna bir hisar, Abdül-

kadir Geylânî'ye l)ir türbe, Konya'da

Hz. Mevlânâya türbe ile iki minareli

bir cami, babasnn türbesi yannda
::Hna hir c^vn\ vf^ -nerirese Kndüs'de

doup 3 JVIuharrem 1099'da (9 Kasm
1687) tahta çkm ve 15 evval 1102'

de (12 Temmuz 1691) vefat eylemi-

tir. Ömli (hicrî olarak) 50 sene, 8 ay,

11 gün ve saltanat müddeti 3 sene, 8

ay, 20 gündür. I. Süleyman (Kanunî)

Türbesi'nde medfundur. Doutan
günah ilemekten saknan bir tabiata

sahipti ve vaktini ibadetle geçirirdi.

Talihi büwk yata saltanata nail eyle-

dii halde müddetini saA-^ala geçirmi

ve kardeinin (IV. Mehmed) son mü-

avirlerinin kötü tedbirleri, kendileri-

ni hayat müddetince megul klm-
tr. Ancak Köpmlüzâde Mustafa Paa'

yi sadârete getirmesiyle zafer haberini

aldysa da kendisi ve ardndan veziri

âhirete gidince megale küçük karde-

ine (II. Ahmed) kalmtr. (I. 44)

Süleyman (ehzade) II. Selim'in

oludur. Küçük yata 983 ^de (1575)

vefat etti. Babasnn türbesinde med-

fundur. (I. 43)

Süleyman (ehzade) III. Murad'n

oludur. Küçük yata 993'de (1585)

vefat eylemitir. (I. 43)

Süleyman (ehzade) IV. Muradn
oludur. 11 Receb 1041 'de (2 ubat

1632) doup çocukken vefat eyle-

mitir. I. Ahmed Türbesi'ne defnedil-

di. (I. 44)

Sülevman (ehzade) I. Ahmed n
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hir 1145'cie (13 Aralk 1732) vefat ey-

leyip Yeni Cami Türbesi'ne defnedil-

di. Gayretli ve akllyd. (I. 44)

Süleyman (ehzade) I. Abdülha-

mid'in oludur. 28 Safer 1193'de (17

Mart 1779) doup 18 Rebi)mlevvel

1200'de (19 Ocak 1786) çiçekten vefat

etti. Hamidiye Türbesi'ne defnedildi.

(I. 44)

Süleyman (ehzade) II. Mahmud'un
oludur. 23 Muharrem 1234'de (22

Kasm 1818) doup 27 Safer 1235'de

(15 Aralk 1819) hastalktan vefat etti.

Nuruosmaniye'de medfundur. (I. 44)

Süleyman Bey II. Bâyezid'in olu
ehzade Ahmed'in oludur. Sancak-

beyi iken 918'de (1512) vefat eyledi.

Bursa'da medfundur. (I. 42)

Süleyman Çelebi (Emir) I Bâye-

zid'in (Yddrm) oludur. 792'de

(1390) Saruhan ve Karasi valisi oldu,

Timur olaynda Ali Paa, Kara Timur-

ta Paa, Evrenos Bey ve Hasan Aa
gibi komutanlarla Edirne'ye dönüp
tahta oturdu. Mehmed Çelebi ve Mû-
sâ Celebi ile savasu. Nihavet 814 bas-

larmda (1411 ortalan) Mûsâ Çele-

bi 'nin Edirneye giriinde hamamda
bulunuyordu. Kaçtysa da Dögenci-

er kö\linde tumlup vefat etmitir.

Na' Bursa'ya getirilip babasnn ya-

nma defnolundu. Hükümet müddeti

(hicrî olarak) 7 sene, 2 ay, 16 gündür.

rete meyli var idi. Olu Orhan Çele-

bi'den baka bir kz olup ümerâdan
birine nikâhlanmtr. (I. 42)

Süleyman Paa Orhan Gazi'nin bü-

yük oludur. Türkmenlerde büyük
oula paa denmek âdet olduundan
böyle anld. Babasnn komutan
olarak zmit ve Göre sancaklar bo-

alnca uhdesine verilmitir. Daima

gaza ve cihat ile urap Kafa-i Sulta-

niye'ye (Çanakkale) kaçar savaarak

denizi geçip Gelibolu ve Tekfurda-

gfn feth eylemitir. 760 sonlarnda

(Eylül-Ekim 1359) av ile megul ol-

duu srada bindii attan düüp vefat

eylemi ve Bolayr Saray yaknnda
bulunan ve kendisinin yaptrd
mescid içine defnedilmitir. Bursa 'da

bir mescid ina etti. Kerîm, cömert,

cesur, gayretliydi. (I. 42)

Süleyman ah (Osmanogullar-
nn Atas) Kaya Alp'in oludur. Ba-

basndan sonra kabile reisi oldu.

Cengiz Han fetretinde Kanl Han ka-

bilesinin ikâyeti üzerine Erzincan

havalisine gelip Mahana dönmeye
niyet eyledi. 629 (1231/32) veya 630

(1232/33) ylnda Frat nehrini geçer-

ken boulup ehid oldu. Na', Ca'-

ber Kalesi yaknnda defnedildi. Dört

olundan ikisi Mahan'a dönmek iste-

yip kabilenin kendilerine bal olan

ksmyla gittiler. Dier ikisi, yani Er-

tugrul Gazi ile Dündar Alp Anadolu
topraklarna girerek Osmanl Devle-

timin temelini attlar. (I. 42)

ah Sultan I. Selim'in 'Yavuz) kz
ve Lutfî Paamn eidir. Gayet ismetli

ve iffetli olduundan Lutfî Paa'nm
bir kötü hareketini iitince nefret ey-

lemi ve bu sebepten aralarnda ayr-

lk meydana gelmitir. .a eyledii

camiini 963 'de (1556) tamamlad.

Merkez Efendi'den.el alps adna Mev-
lânâkap dnda bir tekke ina eyle-

di. 965 (1558) ylndan sonra vefat

edip babasnn türbesi yaknnda tür-

besine defnedildi. (I. 45)



ah Sultan L Selimin kzdr. Kar-

delerinin küçüüydü. Zilhicce. 969'

da (Austos 1562) kz kardeleri ile

birlikte düün törenleri yaplp Ha-

san Paa'ya nikahland. Sonra 980'de

(1572) Zâl Mahmud Paaya nikahla-

np a-bân 988^de (Eylül 1580) paa-

syla bir gecede vefcU etü ve E\iâp'de

ikisi bir türbeye defnedildi. (I. 45)

ah Sultan III. M stafa'nm kzdr.

15 Ramazan 1174"de (20 Nisan 1761)

dodu. 1177^de (17(3/64) Bahir Mus-

tafa Paayla ve Ysglkçzâde Emin

Paa'ya nianlandy^;a da evlilik Kara-

vezir kardei Must^-fa Paa'ya nasip

oldu. 17 Zika'de :217^de (11 Mart

1803) vefat etti. E;.Tjp'de türbesine

defnedildi. Annesi kadnefendi, tür-

be yaplrken vefat edince o da ayn

türbeye defnedilmistir. skender Bey

Mektebi'nin yerine yeniden bir mek-

tep ve sebil ina eyledi. badete dü-

kün ve fakiriere yar-imcyd. Âliye is-

minde bir kz olup^ 6 aylkken vefat

eylemitir. (I. 45)

ah Sultan II. M', hmud^un kzdr.

10 Cemaziyelewei 1227'de (22 Mays

1812) doup çocukken vefat etti. (I.

45)

ahihûbân Kadn. IIL Muradn ka-

dmlarmdan olup \ enibahçe^de hay-

rat vardr. Orada türbesinde bir ka-

dn ile medfundur. (I. 46)

ahin Kadn IIL /ihmed'in kadnla-

rndandr. Il45'de 0732/33) vefat et-

ti. Yeni Cami haziresine defnedildi.

(I. 46)

âyeste Hanm II, Ahmed'in ikbâli-

dir. 1122'de (1710) vefat etti. Yeni Ca-

mi haziresine defnedildi. (I. 46)

ehime Sultan Sultan Abdülme-

cid'in kzdr. Çocukken, 12 Rebiyü-

\e\r\'el 1273^de (10 Kasm 1856) vefat

etti. Fâtih'de Münire Sultan yanma

defnolundu. (I. 46)

ehinah (ehzade) L Bâyezid'in

oludur. 869^da (1465) dodu. eh-

zade Cemdin yerine Konya valisi olup

30 sene kadar hükümet ettikten son-

ra 917'de (1511) vefat etti. Na' Bur-

sa'ya getirilip II. Murad civarna def-

nedildi. (I. 46)

ehsüvar Sultan (Mehdi ulyâ) L
Mustafa Han4n kadn olup IIL Os-

mamm annesidir. Il68"de (1754)

mehd-i ulyâ (valide sultan) olup 27

Receb ll69'da (27 Nisan 1756) vefat

etti. Nuruosmaniye Türbesi'ne defne-

dildi. Râbia-i Adeviye gibi ibadete

dükün olup abdestsiz yere basmaz

ve cariyelerine 1500 hlâs- erife

okutmadan e\^^el yataa yatmazd. (I.

46)

evkefzâ Kadn Sultan Abdülme-

cid4n ikinci kadn olup 24 Muhar-

rem 1307'de (20 Eylül 1889) vefat ey-

ledi. Yeni CamiA'^e defnedildi. (I. 46)

evkinur Kadn IV. Mustafa'nn

bakadmdr. 1227'de (1812) vefat et-

ti. Hamidiye Türbesi'nin bahçesine

defnedildi. (I. 46)

O
Tab'safâ Kadn IIL Selim'in kadn-

larndan olup 1270'de (1853/54) ve-

fat eyledi. Lâleli'de türbe dnda def-

nedilmitir. (L 440)

Telli Haseki bak. Hümâah Sultan

Tirlmüjgân Kadn Efendi Sultan

Abdülmecid'in ikinci kadn olup 17

Receb 1269^da (26 Nisan 1853) vefat
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etmitir. Yeni Cami'de özel türbede

medfundur. 11. Abdülhamidn anne-
sidir. (I. 28)

Tiryâl Hanm II. Mahmud'un ikbâl-

lerinden olup 1302'de (1884/85) ve-

fat etmitir. Yeni Cami'de türbe oda-

sma defnolunmutur. Sultan Abdüla-
zi2 devrinde (1861-1876) ikinci vali-

de sultan gibiydi. (I. 28)

Turhan Hadice Valide Sultan Sul-

tan brahim'in kadmlarmdan iken

1058'de (1648) 7 yamda bulunan o-
lu IV. Mehmed'e taht nasip olunca va-

lide sultan oldu. Büyük Valide Kösem
Sultanla ortaklaa saltanat nâibesi ol-

du. lOörde (1651) onun ehadetinde
tek basma naibe oldu. Sonra Köprülü
Mehmed Paa'mn sadâretinde devlet

ilerinden el çekerek hayr eserleri

yaptrmaya ve stanbul'daki Yeni Ca-

mi, kütüphane ve çevresini inaya
balam ve olu maddi yardmda bu-

lunmutur. 10 Receb 1094'de (5 Tem-
muz. 1683) vefat etti ve oradaki türbe-

sine defnedildi. Yanlarnda oullary-
la iki torunlar ve torunlarnn oullar
olarak be padiah ve nice sultan ve
ehzade medfundur. Cömert, akll ve
tedbirliydi. (I. 27/28)

a>
Ubeyde Sultan I. Ahmed'in kzdr.
Mûsâ Paa'ya nikâhlanmtr. Kardei
Sultan brahim zamannda (1640-

1648) vefat etmi ve babasnn yan-
na defnedilmitir. (I. 54/55)

Ulviye Sultan II. Abdülhamid'in k-
zdr. Çocukken 5 Ramazan 1287'de

(29 Kasm 1870) vefat etmitir. Yeni
Cami türbesine defnedilmitir. (I. 58)

Ünmû Sultan TV. Mehmedn kz
olup küçükken vefat e-/ledi. Yeni Ca-

mi Türbesi*ne defnedildi. (I. 21)

Ümmügülsüm Sultan Sultan bra-

him'in kzdr. 1064'de (1654) Abaza
Ahmed Paa'ya nikâhlanmtr. Ksa
süre sonra vefat eyledi. (I. 20)

Ümmügülsüm Sultan II. Mustafa'

nm ismi bilinemeyen bir küçük sulta-

nnn Zilhicce llirde (Mays-Hazi-

ran 1700) vefaünn ardndan 22 Zil-

hicce'de (10 Haziran) doup 23 Zilka'

de in2'de (1 Mays 1731) vefat eyle-

di. Edirne'de medfundur. (I. 20)

Ümmügülsüm Sultan. III. Ahmed'in
kzdr. Il42'de (1729/50) vefat etmi
ve Valide Sultan Türbesi bahçesine

defnedilmitir. (I. 21)

Ümmügülsüm Sultan. Ümmî Sultan

da denir. IV. Mehmed'in kzdr. 1105'

de (1693/94) Osman Paa'ya nikah-

land. 2 Receb n32'(ie (10 Mays
1720) vefat eyleyerek Yeni Cami Tür-

besi'ne defnedildi, llll'de (1699/

1700) Hadice Hanm Sultan ve 1113^

de (1701/02) Fatma Hanm Sultan ad-

larnda iki kz vefat eyledi. (I. 20)

Ümmügülsüm Sultan III. Ahmed'in
kzdr. 24 Zilka'de 1119'da (16 ubat
1708) domutur. kizi Zeyneb Sul-

tanadr. 9 Rebiyülâhi 1136'da (6

Ocak 1724) Nevehirli ^ili Paa'ya ni-

kahland. Il45'de (17:2) vefat etti..

Yeni Cami'de medfundur. Küçük o-
lu Mustafa Bey'dir(-^). (I. 21)

Ümmühabibe Sultan III. Ahmed in

kzdr. Il42'de (1729/rO) vefat ede-



rek Valide Sultan Türbesi bahçesine

defnedilmitir. (I. 2:0)

Ümmüseletne Sultan III . Ahmed'in

kzdr. 113î'de (1719) küçükken ve-

fat eyledi. Yeni Cami'de medfundur.

(I. 20)

Ünunüseleme SuJtan III . Ahmed'in

dier kzdr. Küçükken 113rde (1719)

vefat eyledi. Kz kardeinin yanma
defnedildi. (I. 20)

Ünunüseleme Sultan III. Ahmed'in

bu isimde üçüncü kzdr. Il45'de

(1732/33) küçükken vefat eylemitir.

Kz kardelerinin yanma defnedil-

mitir. (I. 20)

Valide Sultan Ertjrul Gazi'nin an-

nesidir. smi Hayme Ana'dr. Türbesi

yaknlarda negöl e bah Domaniç
nahiyesinin Çaramba köyü civarn-

da kefolunmu yg padiahmz II.

Abdülhamid ihya \e imar olunmasn
emretmitir. (I. 86)

Valide Sultan I. Ivlustafa'nm annesi

olup iki defa saltîinatlarnda da ha-

yatta bulunmu, d^ha sonra vefat ey-

lemitir. (I. 87)

Vâmk Mehmed (ehzade) Sutarl

Abdülmecid'in oladur. 6 Cemaziye-

lâhir 1266'da (19 -^isan 850) doup
22 Ramazan 1266'ca (1 Austos 1850)

vefat etmitir. (I. 8")

Vâsf Bey IV. Meh med'in kz Hadice

Sultann oludur. 1102-de (1690/91)

vefat ederek Yeni Cami Türbesi bah-

çesine defnolundu. (I. 31)

Verdcenân Kadm Sultan Abdül-

mecid'in üçüncü kadm olup 15 Re-

biyülâhir 1307'de (9 Arakk 1889) 70

yanda vefat eyledi ve Yeni Cami

Türbesi'ne defnedildi. Kemâleddin

Efendi ile Münire Sultan'n anneleri-

dir. (I. 87; II. 441; IV. 892)

Verdinâz Kadn (Hâcce) I. Mah-

mud'un dördüncü kadn olup 13Rama-

zan 1219^da (16 Aralk 1804) vefat eyle-

di. Sehzâdebafna defnedildi. (I. 87)

O
Ya'kub (ehzade) III. Murad'm olu
olup 1003'"de (1595) vefat etti. Baba-

snn yanma defnedildi. (I. 88)

Ya'kub Çelebi I. Murad'm oludur.

Karasi valisi olarak eyaleti askeriyle

Kosova harbinde bulunmutur. Ba-

bas ehid olduktan sonra 79rde

(1389) ona da ecel eriti. Na' baba-

snn na'iyla beraber Bursa'ya gön-

derilip defnedilmitir. (I. 88)

Yusuf (ehzade) III. Murad'm olu-

dur. 1003'de (1595) vefat etmitir. Ba-

basnn yannda medfundur. (I. 88)

Yusuf Çelebi I. Mehmed 'in (Çelebi)

oludur. Babasnn vefatnda kör ol-

du. 832'de (1429) vebadan vefat ey-

ledi. Bursa'da kardei Mahmud Çele-

bi'nin yanma defnedildi. (I. 88)

Zahide Hanm Sultan II. Musta-

fa'nn kz Safiye Sultan'n kzdr. 21

Cemaziyelevvel 1204'de (6 ubat
1790) gençliinde vefat etti. Süley-

maniye'de medfundur. (I. 36)
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Zekiye Sultan Sultan Abdülmecid'in
kzdr. Çocukken 12 Cemaziyelâhir

1272'de (19 ubat 1856) vefat eyledi.

Fâtih'de Münire Sultan Türbesi'ne

defnedildi. (I. 36; IV. 892)

Zernigâr Kadn lî. Mahmud'un ka-

dnlarndandr. 1248'de (1832/33) ve-

fat eyledi. Fâtih'de Valide Türbesi'ne

defnedildi.Kz Âdile Sultan'dr. (I. 36)

Zevki Kadn IIL Osman'n üçüncü
kadn olup bir çeme ile adm kalc
klmtr. (I. 34)

Zeyneb Âsime Sultan IIL Ahmed'in
kzdr. Il40'dan (1728) sonra do-
mutur. Sinek Mustafa Paa 'ya ve
onun vefat üzerine Melek Ahmed Pa-

a'ya nikahland. 12 Muharrem 1188'

de (25 Mart 1774) vefat eylemitir. So~

ukçeme'de türbesine defnedildi.

Büyük bir cami ile çemeler yaptr-

mtr (I. 37)

Zeyneb Kadn III. Ahmed 'in kadm-
larndan olup 1170'de (1757) vefat

eyledi. Yeni Cami haziresine defne-

dildi. Kz Esma Sultanadr. (I. 37)

Zeyneb Sultan I. Ahmed'in kzdr.
Çocukken vefat eyledi. Babasnn
türbesine defnedildi. (I. 36)

Zeyneb Sultan 11. Osman'n (Genç)

kzdr. Çocukken vefat etmitir. I. Ah-
med Türbesi'ne defnedilmitir. (I. 36)

Zeyneb Sultan II. Mustafa'nn kz-
dr. 12 Ramazan 1117'de (28 Aralk

1705) vefat eyledi. Yani Cami Türbe-

si'ne defnedildi. (I. 36)

Zeyneb Sultan IIL Ahmed'in kzdr.
ÜmmügüLsüm Sultann ikizi olup 19

Zilka'de 1119'da (11 ubat 1708) do-

du. a'bân 1120'de (Ekim 1708) vefat

etti. Yeni Cami haziresmde medfun-

dur. (I. 37)

Zeyneb Sultan IIL Ahmed'in dier
kzdr. 4 Zilka'de 112rde (5 Ocak
1710) doup Cemaziyelâhir 1122'de

(Austos 1710) vefat eyledi. Kz kar-

deinin yanma defnedildi. (I. 37)

Zeyneb Sultan L MahmudTm kz-
dr. Küçük yatayken 1231 'de (1816)

vefat ederek Nuruosmaniye Türbe-

si'ne defnedildi. (L 44C)

Zeynimelek Hanun Sultan Abdül-

mecid'in ikinci ikbâlidir. 1258'de

(1842) vefat etti. Valide Sultan Türbe-

si'ne defnedildi. (I. 37)

Zîbifer Kadn IIIL Selim'in ikinci

kadndr. 1232'de (1817) vefat etti.

Selimiye Camii'ne defnedildi. (I. 36)

Zyâeddin Mehmed (ehzade)
Sultan Abdülmecidn oludur. 12

Zilhicce 1262'de (1 Aralk 1846) do-

up 80 Cemaziyelâhir 1265'de (1 Ma-
ys 1849) vefat eyledi. Yeni Cami'ye

defnedildi. (I. 49)

Zübeyde Sultan III. Almedn kz-
dr. 17 a'bân ll40'da (29 Mart 1728)

dodu. Il6rde (1748) Süleyman Pa-

a'ya ve onun vefatnda ayn sene

Ya'kub Paa'ya nikahland. 6 Rama-
zan ll69'da (4 Hazirar; 1756) vefat

eyledi. Hayr .ilemeye dükün, fakir

ve zayflara lutfu bol olup gece ve

gündüzünü kitap okumakla ve iba-

detle geçirirdi. Çevresinde oturan fa-

kirlere Ramazan 'da erzaK, bayramlar-

da se para datrd. (L 36)



Abac bak. Süleyman

Abaza bak. Ahmed Bey; Hasan Aa:
Hasan Paa; Mehmed A^a; Mehmed
Paa

Abaza eyhi bak. Abdürrahim

Abazal bak. Küçük Bey

Abbas Aa Valide SuLan baaas
olup 1078^de (1667/68) dârüssaâde

aas oldu.Rebiwlewel 1082'de (Tem-

muz 1671) emekli olarak Msr'a gidip

orada vefat eyledi. Molla Fenarî ve

Beikta'da camileri, Lâleli ve Demir-

kaprda hamamlar vardr. (IIL 292)

Abbas Aa Yeniçeridir. Zagarcba,

1107^de (1695/96) kul ke-thüdâs olup

Muharrem 1109"da (Temmuz-Austos

1697) Sentine harbinde ehid oldu.

(m. 293)

Abbas Aa Yeniçeridir. Ocaktan ye-

tiip sekbanba oldu. i:,4l^de (1826)

ocak ortadan kaldrlnca memuriyeti

lavedilmi ve sonra vefat etmitir.

(III. 293)

Abbas Aa (Toygun) Saraydan yeti-

erek 1125'de (1713) hazinedar- eh-

riyârî oldu. Bir iki yl geçince ayrld

ve sonra vefat etti. (III. 293)

Abbas Ebûlhayr Eferdi Müderris,

molla ve Rebiyüiâhir 1172'de (Aralk

1758) stanbul payesi olup xMsrda

mîrahûr- ev\'Ç\ olarak hizmet edip

döndü ve Anadolu payesi oldu. Ce-

maziyelewel 1176'da (Kasm 1762)

vefat etti. Kalenderhane Mezarlrnda

medfundur. Çeitli ilimlerde geni bil-

gisi, anlatmda güzel edas olup ol-

gunluunu çadalar kabul ederdi.

Olu air Hamet Efendi'dir. (III. 293)

Abbas Efendi Hâcegândan olup

Anadolu muhasebecisi olmutur. Az-

ledilmi olarak Cemaziyelevv^el 1148'

de (Eylül-Ekim 1735) vefat edip Eyüp'

de defnedildi. (III. 293)

Abbas Efendi Tokatldr. Dersiam ve

müderris iken 1184'de (1770) Yeni-

ehr-i Fenâr mollas oldu. Gitmeden o

sene vefat etti. Üsküdar'da medfun-

dur. Fâzl ve engin bilgiliydi. (III. 293)

Abbas Efendi Trabzonludur. Müder-

ris, 1257'de (Agustos-Bylül 1841) Ha-

leb mollas ve 1260'da (1844) Mekke

payesi, Safer 1266'da (Aralk 1849/

Ocak 1850) stanbul kads ve Anado-

lu payesi olarak 1268'de (1851/ 52)

vefat etti. Âlim ve fâzld. (III. 293)

Abbas Hilmi Paa Mehmed Ali Pa-

azade Tosun Paamn oludur. 25

Safer 1265'de (20 Ocak 1849) vezir

rütbesiyle Msr valisi oldu. Zilhicce

1270'de (Eylül 1854) vefat eyledi.

Olu lhâmî Paa hanedana damad

olma erefine nail oldu. Sâdk ve mu-

tedildi. (IIL 293)

Abbas Hilmî Paa (Cebbarzâde)

Süleyman Bey'in oludur. Kapcba-

^, 1237^de (1821/22) sipahiler aas
olup 1238'de (1822/23) azledildi.

1239'da (1823/24) ikinci defa bu gö-

reve getirildi. Cemaziyelâhir 1240'da

(ubat 1825) Edirne bostancbas,

1242'de (1826/27) kapclar kethüda-

s olup 1252'de (1836/37) ikinci defa

kapclar kethüdas oldu. Azilden

sonra tara hizmetierinde bulunup

mîrimîran ve Karasi mutasarrf oldu.

Cema2iyelev\^el 1263'de (Nisan-Ma-

ys 1847) azledildi. Ramazan 1264'de

(Austos 1848) beylerbeyi pâyesiyle
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Sivas mutasarrf oldu. Zilka^de 1265'

de (Eylül-Ekim 1849) ayrld. Cemazi-
yelâhir 1275 'de (Ocak 1859) stan-
bul'da vefat etti. Sultan Bâyezid Kab-
ristanrnda medfundur. (III. 294)

Abbas Paa Debrelidir. Kapcba,
1237'de (1821/22) mîrimîranlkla Oh-
ri mutasarrf olup sonra vefat eyledi.

(III. 293)

Abbas Paa (Seyyid) Kütahyaldr.
Kapcba olup 120rde (1786/87)

Bender nüzul emini ve 1203'de

(1788/89) Anadolu vali kaymakam,
sonra mansplar devrederek silahdar

aas olup Ramazan 1221 'de (Kasm
1806) vezirlikle Sof^^a muhafz oldu.

1223;de (1808) Yanbolu muhafz ol-

du. Üsküdar ve sonra Bursa'da otur-

du. ewâl 1227'de (Ekim 1812) Bolu
mutasarrf olup vefat etti. Kethüdas
Mehmed Emin Hâim Aa, kapcba-
olmutur. (III. 293)

Abbas âfîî hak. Abdürrahim; Abdül-
mü'min Aa; brahim Efendi; Mehmed
Aa
Abdal Bey Kürt beylerinden olup
976'da (1568/69) Edirne'de siyaseten

kaüedilmitir. (I. 90)

Abdal Mehmed Aa Kapcbalar
zümresinden olup 117r'de (1757/58)-

mîrahûr- evvel vekili oldu. 1173'de

(1759/60) mîrahûr- sân ve 1172
(1758/59) ve 1175'de (1761/62) iki

defa Babaki ve 1180'de (1766/67) si-

pahiler aas oldu. Devlet hizmetin-

de ömrünü tüketti. Sâdkt. (I. 91)

Abdal Paa Arnavut beylerinden
olup 7-8 sene kadar Badad savala-
rnda ve dier savalarda bulundu.
Sonra Parmaksz Mustafa Paa ile

Bagdad'da yenilgiye uraynca 1039'

da (1629/30) cezalandrlarak idam
olundu. (I. 90)

Abdî Abdullah Efendi (Yamak)
Kürdistanldr. Müderris olup Nablus
kads iken 969'da (1561/62) vefat et-

mitir. (III. 407)

Abdî Aa (Duhânî) Sadrazam Hasan
Paaya duhanc ve sonra damad oldu.

O sayede a'bân 1157'de (Eylül 1744)

arpa emini, Cemaziyele^'vel 11 58'de

(Haziran 1745) sipaniler aas, Cema-
ziyelâhir 1159'da ( Haziran-Temmuz
1746) kapclar kethüdas olup 12

a'bân'da (30 Austos 1746) Erzu-

rum'a zahire almna gönderildi. Dön-
dükten sonra ll65'de (1752) Babaki
kulu olup Safer ll65'de (Ocak 1752)

ayrld. evvâl'de (Austos) ikinci defa

atanp azledildikten sonra memuren
Msr'a gitü. Dönüünde ll67'de (1753/

54) silahdar aas, Cemaziyele\^el

1170'de (ubat 1757) ikinci defa kap-
clar kethüdas, Cemaziyelevvel 1171'

de (Ocak 1758) çavuba olup sene-

sinde azledildi. O sene Zilka'desinde

(Temmuz 1758) ikinci defa Babaki
kulu oldu. Azilden sonra Safer 1175'de

(Eylül 1761) silahdar aas, sonra sak-

ç anbar emini olarak Rebiyülâhir

1178'de (Ekim 1764^ vefat etti. ehza-
de Camii'nde medfundur. (III. 410)

Abdî Aa (Hac) Topçu Oca'ndan
yetiip topçuba olmutur. 1187

(1773) ylma doru vefat etti. (III. 410)

AbdîAa (Karakulak) Cizye Baba-
ki kulu olup Cemaziyelevs^el 1185'de

(Austos 1771) Babaki kulu oldu.

Sonra vefat etti. (lîl. 410)

Abdî Aa (eyhoglu) Enderun'dan

ça^aba olarak çkmt. Daha son-

ra vefat etti (l650'ler). (III. 408)

Abdî Bey I. Bâyezid (Yldrm) devri

ümerâsmdandr. 804 de (1401/02) e-
hid oldu. (III. 406)



Abdî Bey I. Süleyman (Kanunî) dev-

ri (I52O-I566) balarnda nianc ol-

du. Birkaç sene geçince vefat eyle-

mitir, (lîl. 406)

Abdî Bey Padiah Musahibi olup gü-

zel konuur ve hcsohbetdi. Kapc-
bahk verildi. 126l'de (1845) vefat

ederek Eyüp 'e defnedildi. Hayalî Sa-

id Efendi ile karlkl latifeleri me-
hurdur. iman ve güzel ^oizlüydü.

(III. 413)'
'

Abdî Bey Zecriye kâtiplerinden oîup

senelerdir köesine çekilmiti. Ya
lOO'ü akn olarak 14 Cema2yele\^'el

1310'da (4 Arahk 1892) vefat etti. Se-

limiye'de medfuncur. (III. 4l4)

Abdî Bey (Evrenoszâde) Ümerâ-

dand. (III. 407)

Abdî Bey (Hac) Sadrazam Divitdar

Mehmed Paa'nn oludur. Hayli önce

kapcba olmutu. Ramazan 1183'de

(Ocak 1770) Babaki kulu oldu. Ce-

maziyeieA'^^el 1185'de (Austos 1771)

azledildi. Daha sonra mîrahûr- e\^^el

oldu. Çeitli göre\lerde bulunduktan

sonra 6 Zilka'de 1 199'da (10 Eylül 1785)

sadaret kethüdas oldu. 2 Rebi)allev-

vel 120Û'de (3 Ocak 1786) azlolundu.

Muharrem 1201 'de (Ekim-Kasm 1786)

cebeciba olup 12 Rebiyüle^^^ei 1201'

de (2 Ocak 1787) \efat etti. Doru idi.

Süeymanye'de dedesi Kethüda Meh-

med Paa^nn yannda medfundur. O-
lu ricalden Mehmed Bey'dir. (III. 411)

Abdî Bey (Hac) Merzifonlu Mustafa

Paa evlâdndan Ahmed Beyin olu-

dur. 1203^de (1788/89) kapcbalkla
Kbrs muhassl olmutur. 1208'de

(1793/94) vefat ed:p dedesinin türbe-

sine defnedilmitir. (III. 412)

Abdî Bey (Hac) Rumeli hanedann-

dan brahim Beyin oludur. lim ve

fen tahsiliyle kemâl ve fazilet sahibi

oldu. 1303'de (1885/86) vefat eyle-

mitir. Baz kitap telifine gayret ser-

fetmitir. Küçük kardei Yusuf Rzâ
Paa merhumdur. (III. 413)

Abdî Çelebi Kalemden yetierek Ha-

remeyn mukataacs oldu. 1008'de

(1599/1 600) Divan- Hümâyûn kap-

snda aniden vefat etmitir. (III. 407)

Abdî Çelebi (Çivizâde) eyhülislâm

Muhyiddin Efendi'nin kardeidir. Mu-

kataac âkirdliginden yetiip rüesâ-

dan oldu. Sonra badefterdar olup se-

nelerce bu hizmette bulundu. 7 Safer

960'da (23 Ocak 1553) vefat etmitir.

Benzersiz bir muhasip ve sâdk idi.

Oullar Mahmud Paa ile Bellice

[Bitlicel Mustafa Efendi olup, bu

gençliinde vefat etti. Bunun olu Ali

Efendi ve onun olu sudûrdan Ab-

dullah Efendi' dir. Bir olu müderris

Mustafa Efendi 'dir(-^). (III. 407)

Abdî Dede Anadoludandr. Mevlevi

olduundan Galata Mevlevîhanesi'ne

eyh oldu. Burasnn eyhlii Ankara-

l smail Dedeye verilince Kasmpa-
a'daki bostannda ahbaplarnn yar-

dmyla zaviye yaptrd. 1042'de (1632/

33) vefat etti. Orada medfundur. Mü-

cahid idi. Olu Seyyid Halil Efendi'

dir. (III. 407)

Abdî Efendi Müderris olup a'bân

1012'de (Ocak 1604) vefat etti. Âlim,

dervi huyluydu. (III. 407)

Abdî Efendi Abdülkerim Sâmiî

Efendi 'nin(-^) oludur. Müderris olup

llOO'de (1689/90) vebadan vefat etti.

(III. 354)

Abdî Efendi Bursaldr. Abdurrah-

man b. a'bân'm oludur. Müderris

olup Zilka'de 1120'de (Ocak 1709)

vefat etti. (III. 408)
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Abdi Efendi Bursa'da Çaramba Za-

viyesi'ni kuran Hac Mustafa Efen-

di 'nin(-^) oludur. Bursa 'da Üçkuzu-

lar (Üçkozlar) Tekkesi eyhi olup

1137^de (1724/25) vefat etti. Babas-

nn yannda medfundur. (IV. 415)

Abdi Efendi Nureddin Cerrahî'nin

halifelerinden Sertarikzâdeye mürid

oldu. 1172'de (1758/59) ad geçen

tekkeye eyh olup 1174'de (1760/61)

azledildi. Sonra ma'zulen vefat etti.

(III. 410)

Abdî Efendi Karahisar- arkîlidir.

Vezirlere divan kâtibi, sonra Bosna

tahrirat kâtibi ve sonra tara kayma-

kam ve mutasarrf olup mansplar
devrederek 1294 (1877) tarihinden

sonra vefat etti. air ve hicve dükün-
dü. (III. 413)

Abdî Efendi (Eri) 870'de (1465/66)

50 dodu ve müderris oldu. 940'da
~ (1533/34) vefat eylemitir. Olu Ni-

anc Mehmed Bey'dir. (IIL 406)

Abdî Efendi (Hac) Hocapaal Hac
Mustafa Aamn oludur. 111 rde
(1699/1700) domutur. Babâli kâtip-

lerinden olup Cçanbai Mehmed
Efendi'ye damad oldu. Damad bra-

him Paa'ya divitdar ve sonra mühür-

dar olup kaynpederine vekâleten üç

sene kadar reisülküttabîk ilerini yü-

riitmütür. Il43^de (1730/31) azledil-

di. Zilhicce ll44'de (Haziran 1732)

küçük evkaf muhasebecisi, Rebi;>a-

le\a^el ll45'de (Eylül 1732) tezkire-i

sân olup a'bân'da (Ocak-ubat

1733) azledildi. ewâi ll47'de (Mart

1735) Tophane nâzn, 1148 ortalarn-

da (1735 sonlar) tezkire-i e\"^'el vekili

olup e\'^^âl 1150xie (ubat 1738) tez-

kire-i e\'"^'el oldu. Muharrem ll67xie

(Kasm 1753) bu hizmetten reisülküt-

tab olmutur. Zilka'de ll68'de (Aus-

tos 1755) azledilip Resmo'ya gönderil-

di. Döndükten sonra 1'71 balarnda

(1757 sonlar) ikinci defa reisülküttab

oldu. O sene Cem^ziyelev^^^ef de

(Ocak 1758) azille Bursa'ya sümldü.

Ayn yl a'bân'da (Nisan 1758) dö-

nüp ev\'âl 1172'de (Haziran 1759)

ruznâme-i €wc\ ve ^.'bân 1174'de

(Mart 1761) defterdar- kk- e\^'^el

olup Zilhiccemde (Haziran 1761) azle-

dildi. Cemaziyelâhir i;77'de (Aralk

1763) üçüncü defa reisülküttab ol-

mutur. 20 Safer 1178'de (19 Austos

1764) kahve içerken aniden vefat etti.

Arakiyeci Mescidi'ne minber koymak-

la oraya defnolunmusdur. Zengin ve

eli skyd. Defterdar Kaps Mescidi'

ne minber koydu. (III. ^10)

Abdî Efendi (Hac) Turake olup

1238'de (1822/23) to]:)çular kâtibi,

1242'de (1826/27) esham mukataac-

s, 1245'de (1829/30) maliye tezkire-

cisi, 1247'de (1831/32) Anadolu mu-

hasebecisi olup 16 Zilicce 1247'de

(17 Mays 1832) vefat eyledi. (ÎII. 412)

Abdî Efendi (Hattat) Enderun'dan

yetiti. Sonra hâcelikle çera olunup

çeitli görevlerde bulundu. a'bân

1172'de (Nisan 1759) defterdar-

kk- sânî olmu ve ksa süre sonra

vefat eylemitir. (III. 409/10)

Abdî Efendi (Kara Abdurrahman)
Ankaraldr. Müderris, Bursa ve Yeni-

ehir mollas oldu. 1037 (l628) sonla-

rnda vefat etü. (III. 40T)

Abdî Efendi (Köse) Müderris olup

Safer 971 'de (Agustos-Eylül 1563) ve-

fat etti. Güzel ahlâk vard. (III. 407)

Abdî Efendi (Sarho) Yükselerek

ricalden oldu. 1002'de (1593/94) ni-

anc olup azledilmi, 1009'da (1600/

01) defte/ emini olm tur. 101 4'de



(1605/06) vefat et:i. Kâtip, airdir.

(III. 407)

Abd Efendi (Sisli) [sU] Bursaldr.

Ebûssuûd Efendi'nin naibiydi. 943'de

(1536/37) vefat etti. airdir. (III. 407)

Abd Efendi (eyhzâde) Halveti

eyhlerinden Burhaneddin Berdaî ev-

lâdndan ricalden Köse Hüseyin Efen-

di^nin oludur. Bâbâlrden yetierek

Cemaziyelâhir :i09'da (Aralk

1697/Ocak 1698) .^adâret mektupçu-

su, aMn lll4'de (Ocak 1703) reisül-

küttab olup 4 eA-âFde (21 ubat

1703) azledildi. Limni'ye ikamete gön-

derildi. Döndükler, sonra Muharrem

lll6=da (Mays 1704) bamuhasebeci,

ewârde (ubat 1705) cizye muhase-

becisi ve Receb 1119'da (Ekim 1707)

ikinci defa bam^hasebeci, e\^-âl

1120"de (Aralk 17)8) Yeniçeri kâtibi

oldu. Rebiyülewtl 1122'de (Mays

1710) vefat eyledi. Olu ricalden Nuh

Efendi^dir. (111.408)

Abdî Efendizâde bak. Necmeddin

Efendi

Abdî Fâi2 Efendi Abdülkerim Sâmiî

Efendi'nin oglud r. llOO'de (l689)

vebadan vefat eyledi. (III. 408)

Abdî Kapdan Lteyâ beylerinden

olup 1039'da (1029/30) vefat etti.

1031^de (1622) Kasmpaa^da bir

mescid yaptrd. Bunun minberini

Ça\a,zâde Musta/a Efendi koymu-

tur. (III. 407)

Abdî Paa Ku>a:u Murad Paav-a,

sadâretinde kethüda olmu ve sonra

kapcba olmutur. Sonra sancaa

çkp 1030xla (I62I) Mora beylerbeyi

olup sonra vefat eylemitir. (III. 407)

Abdî Paa Yükse.erek beylerden ol-

du. 1047'de (1637 38) Bolu beyi olup

azilden sonra tekrar nasbedilmi ve

baka sancaklarda bulunmu, 1068^

de (1658) vefat etmihr. (III. 407)

Abdî Paa Yükselerek beylerden ol-

du. 1128'de (1716) Cezayir valisi

olup sonra vefat etti. (III. 408)

Abdî Paa Aa Abdurrahman Pa-

amn yannda yetiti. Kapclar ket-

hüdâs'olup 1105^de (1693/94) azle-

dildi. 1106^da (1694/95) ça\mba,
llOS^de (1696/97) Elmas Paamn sa-

dâretinde kethüdas oldu. Muharrem

1109'da (Temmuz l697) Sente muha-

rebesinde vezir rütbesiyle Rumeli va-

lisi oldu. 1112'de (1700/01) Anadolu,

sonra Temevar ve lll4^de (1702/03)

Van ve a'bân lll4'de (Aralk 1703)

Sivas, lll6'da (1704/05) Erzurum ve

Muharrem lllS^de (Nisan-Mays 1706)

ikinci defa Sivas, Rebiyüle\^'ei 1119'

da (Haziran 1707) Haleb, Zilka^de

1120'de (Ocak 1709) ikinci defa Ana-

dolu, Cemaziyelâhir 1121'de (Aus-

tos 1709) Trabzon, Receb'de (Eylül)

Bender, n23'de (1711) Belgrad, son-

ra ikinci defa Bender, 1126'da (1714)

Basra, 1128^de (1716) Bagdad, Mu-

harrem 1130^da (Aralk 1717) üçüncü

defa Anadolu, Safer'de (Ocak 1718)

Yenipazar ve Prtene ve Rebiyülâhir'

de (Mart 1718) üçüncü defa Rumeli,

Muharrem 1131'de (Aralk 1718) Ho-

tin valisi olmutur. 3 Safer 1135'"de (13

Kasm 1722) orada vefat etti. Arba-
l bir vezirdi. Olu Ali Paa ve torunu

Abdî Paa'dr. (III. 408/09)

Abdî Paa Tersaneden yetiip kal-

yonlar kapdan iken 15 Rebi\mle\^^el

ll43'de (28 Eylül 1730) kapdam der-

ya oldu. Zilka'de de (Mays 1731) az-

ledildi. Safer ll44'de (Austos 1731)

ikinci defa kapdan- deyâ olup 19

Cemaziyelâhirde (19 Aralk 1731) az-

ledildi. n46'da (1733/34) vefat ede-
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rek Kasmpaa'da Gureba Mezarl-

rna defnolunmutur. (lîl. 409)

Abdî Paa Yenipazai brahim Pa-

a'nm kardeidir. Zilka^de 1211'de

(Mays 1797) mîrimîran olup birkaç

sene som^a vefat eyledi. (III. 412)

Abdî Paa Kapcba, Rebiyülâhir

1203'de (Aralk 1790) mîraiûr- sân
ve sonra dier mansplar devrederek

ewâl 1222'de (Aralk 1807) veziriik-

le Diyarbekir valisi ve Receb 1223'de

(Eylül 1808) Erzurum ve ark seras-

keri olup 1224'de (1809) azledildi ve

sonra vefat etti. (III. 412)

Abdî Paa Yükselerek maden-i hü-

mâ^oin emini olup vezirlikle 1220'de

(1805) Cidde mutasarrflyle Haleb
valisi ve 1223'de (1808) Konya valisi

oldu. 1229 (1814) tarihlerinde vefat

eyledi. Oullar brahim Edhem
Bey(->), Süleyman Bey(-^), Mekke
pâyeli Osman Nurî Bey ve mollalar-

dan Kadrî Bey'dir. (III. 412)

Abdî Paa Alâiyelidir. Çeitli sava-
larda ve Sakz savalarnda bulunup
askerî babuu oldu ve mîrimîranlk
verildi. 1237'de (1822) Sakz muhas-
sh oldu. Muharrem 1238'de (Eylül-

Ekim 1822) ayrld ve sonra vefat ey-

ledi. (III. 412)

Abdî Paa 1252^de (1836/37) asker-

lik mesleine girmi, 128rde
(1864/65) mîrlivâ olup daha sonra

vefat etmitir. (III. 413)

Abdî Paa Çerkesdir. Husrev Pa-

a'nn kölelerinden olup askerlik

mesleine girdi. 1247 (1831/32) tari-

hine kadar sarayda muallimlik ile

binba ve 1248'de (1832/33) mira-

lay, 1254'de (1838) mîrlivâ oldu.

1255 'de (1839) Ankara mîrlivâs ve
sonra ferik oldu. 3. OrduVa memur

oldu ve Yunan savalarnda bulundu.

Cemaziyelâhir 1274^de (Ocak-ubat

1858) kodra mutasarrf, Zilhicce

1278'de (Haziran 1862) vezir, sonra

3. Ordu müiri oldu, 18 Receb 1282^

de (7 A-alk 1865) 2. Ordu müiri ol-

du ve Safer 1286'da (Mays-Haziran

1869) ikinci defa 3. Ordu müiri olup

28 Cemaziyelewel 1288 de (14 Aus-
tos 1871) ayrld. O sene a'bân'da

(Ekim-Kasm) ûra -yi Devlet azas,

Rebiyülâhir 1289^da (Haziran 1872)

ûra -yi Devlet muhâkeiTat dairesinin

adliyeye nakli üzerine oraya aza oldu.

Safer 1290'da (Nisan 1873) ûrâ-y
Devlet azas, Cemaziyelâhir'de (Aus-
tos) Tanzimat- Askeriye azas, Cema-
ziyelâhir 1292'de (Temmuz 1875)

zabtiye müiri oldu ve Receb 1293'de

(Temmuz 1876) azledil, di. Ziika'de

1293'de (Kasm-Aralk 1876) 3. Ordu
müiri ve Manastr valisi kaymakam,
Cemaziyelâhir 1294'de (Haziran-

Temmuz 1877) ilâveten Yanya valisi

olup ksa süre sonra hepsinden azle-

dildi. ewâl 1295'de (Ekim 1878)

Dâr- ûra azas oldu. 6 Receb 1297'

de (14 Haziran 1880) vefat etti. Kara-

caahmet'de medfundur. Savalarda

kendini ispat etmi, gayretli, dürüst

bir adamd. Oullar Rauf Paa ile

Husrev Paa'dr. (III. 413)

Abdî Paa (Abdurrahtnan) Anado-
luhisarldr. Saraya girip pekir gulâ-

m ve srkâtibi oldu. Muharrem
1080'de (Haziran 1669) -ezirlikle ni-

anc oldu. 1089''da (16/8) stanbul

kaymakam olup Rebiyüle\^'el 1090"

da (Nisan 1679) Bosna valisi, 109rde
(1680) ikinci defa nianc oldu. Rebi-

yâilewei 1092'de (Mart-Nisan l681)

kubbe veziri. Ramazan 1095 'de (Agus-

.

tos 1685) Basra valisi o'up 1098'de



(1687) azledildi. l()99'da (1688) ikinci

defa Msr valisi olup llOO'de (1689)

Rumeli valisi ve llOl'de (1690) Kan-

diye valisi olup 1102"de (1691) me-

muren Boaz Hisarna geldi. Sonra

Sakz muhafz oldu. Receb 11 03 'de

(Mart-Nisan 1692) vefat etti. Âlim,

ilimle megul olv.r, kavrayk, zeki,

air, kâtip, namusluydu. Osmanl
Devleti'nin ilk vak'anüvisidir. 1058

(1648) yimdan 1093 (1682) ylma ka-

dar bir Tarih yazd. Pendnane-i At-

tar ile Divan- ^u^ahtyi erheyledi.

Hz. Ka'b'm Kasiae-i Lâmiyesmc bir

erh yazd. Divan vardr. (III. 408)

Abdî Paa (Abdülganî) Seyyid Halil

Efendi'nin oludur. Kblelizâde Meh-

med Bey'in yannda yetiip, e\^^âl

1153'de (Ocak l'^4l) Babaki kulu

oldu. Muharrem 1156'da (Mart 1743)

çavuba olup Ramazan'da (Ekim-

Kasm) azledildi. e\^'^âl 1158'de (Ka-

sm 1745) ikinci cefa çavuba olup

azilden sonra arp£ emini ve Ramazan
ll59'da (Eylül-Ekim 1746) üçüncü

defa ça^aIba oldu. 4 Rebiyülevvel

ll60'da (16 Mart 1747) sadâret ket-

hüdas oldu ve a'bân'da (Austos)

cebeciba olup Receb ll6l'de

(Temmuz 1748) azledildi. 16 Safer

ll62'de (5 ubat 1749) ikinci defa

kethüda oldu. '''Sey^4d Abdî Aga'^ bu-

nun tarihidir. ev/'ârde (Eylül-Ekim)

vezir rütbesiyle Trhala, Cemaziye-

le\^^el ll64'de (Nisan 1751) Bosna,

Safer ll65'de (Ocak 1752) Arboz, o

sene Rebiyüle\^ad'de (Ocak-ubat)

Belgrad valisi oklu. Receb 11 66 'da

(Mays 1753) oraca vefat eyledi. lim

ve irfan sahibi bir vezirdi. Olu Sey-

yid Halil Bey-dir(->). (III. 409)

Abdî Paa (Keki?' Kapcba ve son-

ra mîrimîran olup 1193'de (1779) çel,

1194'de (1780) Adana, 1195'de (1781)

ikinci defa içel, 1196'da (1782) A'^ezir-

likle Diyarbekir, 1198 (1784) Haleb

ve Rakka, 1199 (1785) da ikinci defa

Diyarbekir valisi olup Safer 1200'de

(Aralk 1785) Sivas valisi ve Zilhic-

ce'de (Ekim 1786) üçüncü defa Di-

yarbekir valisi oldu ve Küçük Alio-

lumun cezalandrlmasyla görevlen-

dirildi. Hizmetten sonra Zilka'de

120rde (Austos-Eylül 1787) Msr
valisi olup 1203^de (1788/89) azledi-

lip Haleb'e gelmi ve Receb 1203 'de

(Mart-Nisan 1789) orada vefat eyle-

mitir. Güçlü bir idareci, \aikuflu bir

vezirdi. (IV. 411)

Abdî Paa (Koca) Abdî Paazade Ali

Paamn oludur. Babasnn vefatnn

ardndan Enderun'a alnp hasodaya

girdi. Silahorlükte ve kâtiplikte yegâ-

ne oldu. Bu sebepten mîrimîran rüt-

besiyle Köstendife memur olup ev-
val 1175''de (Mays 1762) Belgrad'a

düzen vermek için gitti. Bakaldran-

lar cezalandrd. Muharrem 1176'da

(Austos 1762) mükâfaten vezirlik

verildi. O sene Cemaziyelâhir'de

(Aralk 1762/Ocak 1763) Siistre valisi

olup 1177'de (1763/64) Konya, Rebi-

Wâhir llSrde (Eylül 1767) Sivas,

sonra Kars, Safer 1182'de (Haziran-

Temmuz 1768) Kengr valisi, Cema-

ziyelewel 1183^de (Eylül 1769) brail

muhafz ve al:)ân'da Rumeli'nin ek-

lenmesiyle Bodan seraskeri, Cema-

ziyelâhir 1184'de (Ekim 1770) Maçin

muhafz, a'bân 1185'de (Kasm
1771) Pazarck muhafz oldu. Safer

1186'da (Mays 1772) Bogdan seras-

kerliinden azille Sivas vilayetiyle Mi-

sivri muhafz, savatan sonra Anado-

lu valisi, 1190'da (1776) Diyarbekir ve

o sene Bagdad valisi, sonra Mara,
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n91'de (1777) çel, n94'de (1780)

Diyarbekir ve o sene Haleb, Safer

1195'de (Mart 1781) Rakka, Rebi^öi-

le^^^el'de (Mart) Aydn ve ardndan

tekrar Anadolu valisi. Muharrem 1198'

de (Aralk 1783) Rumeli valiliiyle s-

mail muhafZL Cemaziyele\^^el 1199'

da (Kasm-Aralk 1784) Sofya seraske-

ri, e\^'^âl 1200'de (1786) Bosna valisi,

Zilka'de 120rde (Agustos-Eylül 1787)

Rumeli valisi ve Belgrad seraskeri,

1203'de (1788/89) Silistre valisi olup

birkaç ay sonra 1204'de (1789/90) ve-

fat eyledi. Yiit, kahraman ve kâtiplik-

te ustayd. Damad Abdurrahman
Bey'dir(-^). (III. 411/412)

Abdî Paa (Seyyid) (Hac) Ankara-

ldr. Mîrimîran olarak savaa gitti. yi

hareketi dolaysyla vezirlik verildi.

1203'de (1788/89) harpde iken Diyar-

bekir valisi olup Cemaziyele\^^e

1209'da (Aralk 1794) Çirmen ve Edir-

ne valisi oldu. ev\'^ârde (Nsan-Mays

1795) Silistre eklendi, sonra Konya

valisi oldu. Receb 1210'da (Ocak

1796) Vidin valisi oldu. 1212'de (1797/

98) Vidin'de ehid olmutur. (III. 412)

Abdî Paa (Zaimzâde) Moralidir.

Zengin olup Karlili mutasarrf iken

1065'de (1655) Trablusam beylerbe-

yi oldu. 1068'de (1658) A-^efat etti. (III.

408)

Abdî Paal bak. Hüseyin Aga

Abdî Paazade bak. Halil Bey; Kadrî

Bey; Süleyman Feyzî Bey

Abdî Paazade III. Ahmedn (hd

1703-1730) vezirlerinden Aga Abdî

Paa ve olu Ali Paa ve torunu Koca

Abdî Paaya denmitir. Bir asr kadar

adlar sürdü. (IV. 697)

Abdî Selimi Efendi Halil Aga'nm (v.

1203)(~^) oludur. Bahriye kâtiple-

rinden olup 1223'de (1808) vefat ey-

ledi. Tophane'de Defterdar Camii 'ne

defnolundu. (ÎI. 300)

Abdî Suba Mahmud Aga Mesci-

di'nin ilk bânîsidir. (III. 406)

Abdîolu bak. Mehmed Paa

Abdîzâde Kasmpaa Mevlevîhânesi

eyhi Abdî Dede'nin oullardr ki

IV. Murad devrinden (1623-1640) IIL

Ahmed devrine (1703--730) kadar

gelmitir. (IV. 697)

Abdullah (Ebû Muharmed) Müs-

imln oludur. Ulemâdar.dr. lOOl'de

(1592/93) vefat etti. Mükilât-t

Kur'an TnüdlifidT. (III. 364)

AbduUah (Hac Hüye) (Hac Hali-

fe) eyh Tâceddin brahi m'in müridi-

dir. Bedenen heybetli olup güler

yüzlüydü. lim ve fazilet sahibi olup

il Mehmed (Fâtih) devrinde (1451-

1481) vefat eylemitir, ''ömrümde bir

buçuk adam irad eylecim. Buçuu
diyar- nasarada ilzam e/ledigim bir

rahipdir" derdi. Yerine müridi Meh-

med Muhyiddin Efendi geçti(-^). (III.

362)

Abdullah (Hoca) Köf rücüklüdür.

Duas geçerli ve âlim, fakihdi. I. Sü-

leyman (Kanunî) devri (1520-1566)

balarnda vefat eyledi. ([II. 362)

Abdullah (erif) Hasan b. Hüseyin'in

oludur. Mekke emiri olup 1004'de

(1595/96) vefat etmitir. III. 364)

Abdullah (erif) erif Hâim'in o-
ludur. Mekke emiri olup 1106'da

(1694/95) istifa ve sonrs vefat eyle-

mitir. (III. 369)

Abdullah (erif) erif Sa'd'n olu-

dur 1136'da ( 1723/24) Mekke emiri

olup birkaç sene geçince ayrld ve

sonra vefat evedi. (III. 3^3)



Abdullah (eyh lâhî) Simavda

Teklif (TekellüD kokaindendir. Ali

Tusîden -okudu ve sonra Buhara'ya

gidip Nakibendî c:'Idu. Sonra Si-

mav'a gelip buradan Vardar Yenice-

si'ne gitti ve Evreroszâde Ahmed

Bey'in yanmdayken I. Mehmed (Fâ-

tih) devri (1451-1481) sonlarnda ve-

fat etti. Ad geçen bey ona bir türbe

ina eyledi. Mezârü'l-ynütâkin (Zâ-

dü'UMütâkîn), Necâtü'l-e7-vâh adla-

rnda iki eseri vardr. Olu ve halifesi

Mehmed Efendi ^dir(-*). eyhin vefa-

ünda halifelerinden 3edreddin, Edir-

ne'de eyh olup tarikaü yayarak ora-

da vefat eyledi. (III. 362)

Abdullah Abd Efedi (San) Baba-

s Magrib emirzadelerinden Seyvad

Mahmud'dur. Beyle^rbeyi Mehmed
Paa^^a damad olmutur. eyh Hüdâî

Mahmud Efendi'nin müridierinden

ve kâtip olup tezk reci ve 1038'de

(1628/29) reisülküttab oldu. Rama-

zan 1038^de (Mays :.629) ayrld. Da-

ys Halii Paa ile Hüdâî Tekkesi'nde

bir müddet oturdular. 1047'de (1637/

38) reisülküttab kaymakam ve 105T

de (1641/42) ikinci defa reisülküttab

oldu. Ayn yl Anadolu muhasebecisi

olup Cemaziyelâhir'de (Eylül l64l)

cizye muhasebecisi oldu. 1060'da

(1650) piyade makebelecisi, 1065^de

(1655) mefsuh (mersuh) mukataacs

oldu. Azilden sonn 1071'de (1660/

6l) vefat etti. Top^apfda medfun-

dur. Âlim, airdir. Eserleri erh-i Mes-

nevi, Nasihatti 'î-mülûk Semeratü'l-

fuâd, Dürre ve Cevnere, Meslek-i U-

ak. Olu Resmî Mustafa Efendi'

dir(->). (III. 367/68)

Abddlah Abdî Efendi (Uzun) Avâ-

rezâde'nin damadyd. Müderris, am
mollas oldu. 1078xle (1667/68) vefat

etti. Emir Buharî'de defnedildi. Âlim,

âbid, airdir. (III. 368)

Abdullah Abdî Paa Kocamustafa-

paa'da domutur. Hasan Paa'nn

sadrazamlnda ll56'da (1743) hâ-

cegânlkla cebeciler kâtibi, 1157'de

(1744) maliye tezkirecisi ve evval

1158'de (Kasm 1745) silahdar kâtibi,

sonra maden emini olup ayrld.

Il62'de (W49) tersane emini, Cema-

ziyeiâhir ll63^de (Mays 1750) darb-

hane emini ve Rebiyüle\^el ll67'de'

(Ocak 1754) sadâret kethüdas oldu.

Zilhicce ll67'de (Eylül-Ekim) Rume-

li pâyesiyle Mara valisi olup 28 Re-

ceb ll68'de (10 Mays 1755) vefat et-

ti. Güzel ahlâk sahibiydi. Her gün iki

cüz Kur'an- Kerim ve Delâil okur ve

bir gün olsun bunlar ihmal etmezdi.

air, hattat ve dier ilimlerden anlar-

d. Bakara sûresi balarna haiyesi

ve birkaç risalesi vardr. Tâlimci Mes-

cidi'ne minber koyarak cami yapt ve

Hac-Hoca Tekkesi'ne mescid ina

ettirdi. (III. 380)

Abdullah Aiîfeddîn Efendi (Hak

Mehmedzâde) Tatar eyh bra-

him'in oludur. Det-i Kpçak'tan K-

rm'a göçerek orada öhret kazanp

1050'de (1640) vefat etti. Âlim, air,

yazard. Olu Abdülaziz zzî Efen-

di("^) Hakikîzâde olarak öhret bul-

du. (III. 366)

Abdullah Aa Macuncu Camii'nin

ve mektebinin bânîsi olup 93rde

(1524/25) vefat etti. Yanndaki ha-

mam Ebûssuûd Efendi'nindir. (III.

362)

Abdullah Aa II. Selim devrinde

(1566-1574) kapcba iken vefat ey-

lemitir. Olu sudûrdan Mehmed
Efendi'dir. (III. 363)
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Abdullah Aa IIL .Mjarad ..devrinde

(1 574-1 595) yükselerek bostancba
olup lOOO^de (1591/'Sl2) vefat eyledi.

stavroz, Langa ve Fs"&klrda mescid-

leri vardr. (III. 364)

Abdullah Aa III. Murad4n mûsâ-
hiblerinden olup o devirde (1574-

1595) vefat etti. Divanyokfnda med-
fundur. (IIÎ. 363)

Abdullah Aa Yeniçeridir. Ocakta
yükselerek 1115 balarnda (Mays-'

Haziran 1703) kul kethüdas oldu, Re-

hiyülev^-el 1115'de (Temmuz-Austos
1703) stanbul'a gönderildi. Ardndan
görevinden ayrld. 11 20^de (1708)

ikinci defa kul kethüdas oldu. Ayrl-

dktan sonra vefat eylemitir. (ÎII. 371)

Abdullah Aa Yükselerek kasapba-

, lll4'de (1702/03) sipahiler aas
oldu. Bu senelerde (1700-1710 aras)

vefat eyledi. Olu brahim Aa'
dr(-^). (III. 370)

Abdullah Aa Mehterba olup
ll43'de (1730) cebeciba oldu ve
Cemaziyelâhir 11 43 'de (Aralk 1730/
Ocak 1731) Mekke'nin tamiratna
memur oldu. Cemaziye lev^^el 1153^

de (Austos 1740) Babaki kulu olup

ll58"de (1745) tekrar cebeciba ol-

duysa da o sene vefat etti. (III. 377)

Abdullah Aa Cebeci Ocamdan
yetiip cebeciba oldu. Zilka'de 1168

sonunda (1755 Eylül ba) vefat etti.

Yalyd. (III. 380)

Abdullah Aa Enderûnludur. Yük-
selerek tülbend aas oldu. 1189'da

(1775) vefat etti ve Ayazma Camii'ne

defnedildi. (III. 385)

'

AbdullahAa Sarayda yetierek haso-

daba ve bâbüsaâde aas olup emek-
li olmutu. 1192'de (1778) vefat edip

Ayazma Camiline defnedildi. (III. 386)

Abdullah Aa Gediklilerden olup

a'bân 1198'de (Haziran-Temmuz
1784) vefat eyledi. Egrikap'da med-
fundur. Sadrazamlardan birinin da-

madyd. (III. 388)

Abdullah Aa III. Osman'n kahve-

cibas olup sonra kapc ve hac emi-

ri olduktan sonra 13 Muharrem 120r
de (2 Kasm 1786) vefat eyledi. Olu
Hâhz Mehmed Emin Efendi(-^), to-

runlar Halil Bey(->) ve Abdullah

Bey'dir(->). (III. 388)

Abdullah Aa Galata Saray baaa-
s, 120rde (1786/87) hasodaba ve
padiah musahibi olup 1203 'de

(1788/89) vefat e-ledi. Üsküdar'da

medfundur. (III. 383)

Abdullah Aa Kapcba, Anapa ^^e

Sogucak kaleleri nüzul emini ve ina-

at memuru oldu. :203'de (1788/89)

vefat etti. (III. 389)

AbdullahAa Lâdik'de medfun Sey-

yid Bilârin torunlarndan ve Merzi-

fonlu Seyfeddin Dedemin sülâlesin-

dendir. Dedezâde denir. Enderun'da

yetierek baçukadar oldu. 8 Muhar-
rem 1204'de (28 Eyül 1789) rikâbdar

ve bir gün sonra sdahdar- ehriyârî

oldu. Cemaziyelâhir 1210'da (Aralk

1795) azledilmi ve ardndan senenin

sonunda vefat ey emitir. lim ve

edep sahibiydi. Olu Hakk Mehmed
Bey(->), torunlar Mekke pâyeii Ah-

med zzet Bey ile Abdülkerim Pa-

a'dr(-^). (III. 389/90)

Abdullah Aa Kefeli Hac Mehmed
Aa'mn oludur. Yükselerek 1203 'de

(1788/89) topçuba vekili oldu. Son-

ra asaleten topçuba olmutur. Bir

müddet hizmette kald. 8 Zilhicce

1215'de (22 Nisan 1801) vefat etmi-

tir. Üsküdar'da medfundun (III. 392)



Abdullah Aa Kapcba ve Midilli

nâzn olup 1 Ramazan 1224'de (10

Ekim 1809) vefat etti. Sultan Bâyezid

Türbesi Mezarlgrnca medfundur.

(III. 393)

Abdullah Aa Lâleli Mustafa Efen-

di'nin(-^) kardei Hadice Hanmm
eidir. Silahor olup Safer 1236'da

(Kasm 1820) vefat etti. Üsküdar^a

defnedildi. (IV. 455)

Abdullah Aa Topçu Ocagrndan

yetiip topçuba olmu, sonra azle-

dilmiti. 15 Receb 1240*da (5 Mart

1825) vefat edip Okmeydanfna def-

nedilmitir. Torunu Salih Efen-

di=dir(->). (III. 395)

Abdullah Aa 1226'da (1811) vefat

eden Taçba Behlûl Aa'nm olu-

dur. Enderûnî ve silahordu. Safer

1242'de (Eylül 1826) vefat etti. (III.

395)

Abdullah Aa Zeamet sahiplerinden

olup 124l'de (1825/26) cizye Babaki

kulu oldu. Sonra vefai etti. (III. 395)

AbduUah Aa (Dâyezâde) Silahor

olup 1184^de (1770/71) vefat etti. ki

sene önce vefat eder. olu Mehmed
Emin Aga'nm yanma Seyitahmetde-

resinde defnedilmitir. (III. 385)

Abdullah Aa (Hac) Mehterba ve

srasyla cebeciba olup 1157'de

(1744) azledilerek Mekke'ye gitti.

Dönüten sonra Receb 11 61 'de

(Temmuz 1748) ikine;, kez cebeciba

olup azilden sonra sultan kethüdas

olmu A^e 1170'de (1756/57) vefat ey-

lemitir. Miskinler ardnda medfun-

dur. Hayr sahiplerinclendi. (III. 380)

Abdullah Aa (Hac) Yeniçeridir.

Piyade beyi olup 22 e\^.^âl 1189'da

(16 Aralk 1774) vefar etti. Karacaah-

met'de medfundur. (III. 385)

Abdullah Aa (Kara) Kapcba,
Receb 1060'da (Temmuz 1650) Ba-
baki kulu olup sonra ayrld ve vefat

etti. (III. 367)

AbdullahAa (Koca) Gürcüdür. Ak
hadmlardan olduundan sarayda

yetiip saray kethüdas oldu. Sonra

hasodaba olup a'bân 1115'de

(Aralk 1703) kap aas oldu. Cema-

ziyelâhir lll6'da (Ekim 1704) azle-

dildiyse de a'bân 1117'de (Kasm-

Arahk 1705) ikinci defa bâbüssaâde

aas oldu. Birkaç sene sonra vefat

eylemitir. (III. 371)

Abdullah Aa (Leylek) (Uzun) Sa-

raydan yetierek bamusâhib, Mu-

harrem 1238'de (Eyiül-Ekim 1822)

dârüssaâde aas olup 1255 sonlarn-

da (Ocak-ubat 1840) ayrld. 1256'

da (1840) vefat eyledi. Çamkca'da Se-

lâmî Efendi Mezarlgrnda medfun-

dur. (III. 397)

Abdullah Aa (Paa Çra) Saray-

dan yetime olup 1241 "de (1825/26)

bamusâhib, 1242'de (1826/27) hazi-

ne vekili, 1245'de (1829/30) hazine-

dar- ehriyârî, 1255 sonlarnda

(Ocak-ubat 1840) Dârüssâade aas
olup 6-7 ay sonra Cemaziyelâhir 1256'

da (Austos 1840) vefat etti. Eyüp 'e

defnedildi. (III. 397)

AbdullahAa (Sarklzâde) Silahor

ve kapcba. olmutur. Bu senelerde

(1820'ler) vefat etmitir. (III. 396)

AbdullahAa (Seyyid) (Hac) Nar-

ldr. Ta\akçuba olup 9 Ramazan

124l'de (17 -Nisan 1826) vefat eyledi.

Selimiye'ye defnedilmitir. (III. 395)

Abdullah Aa (ehlevendm) En-

derun'da mehur hanende olup bu

senelerde (1820'ier) vefat etti. Mûsikî

üstadlarmdand. (III. 395)
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Abdullah Bahâî Efendi (Bahâed-

dinzâde) eyh Mehmed Muhyiddin-

zâde Lutfullah Efendi'nin oludur.

Müderris, 982 'de (1574) Galata mol-

las olup 987'de (1579) istifa etti. Son-

ra Bursa ve Edirne kads ve Zilka'

de'de (Ocak 1580) Anadolu kazaske-

ri olup Ramazan 992'de (Eylül 1584)

azledildi. a'bân 994'de (Temmuz-
Agustos 1586) ikinci defa Anadolu

kazaskeri olup Zilhiccemde (Kasm)
Rumeli kazaskeri oldu. Rebiyülev^^el

995 'de (ubat 1587) Msr mollas ola-

rak Muharrem 996'da (Aralk 1587)

Mekke kads oldu, o sene (1588) ve-

fat eyledi. Olu Abdullah Efendi'

dir(-^). (III. 363)

Abdullah Bey Elçi brahim Paa'mn
oludur. Yükselerek Safiye Sultan'

m

kethüdas olup 7 Muharrem 1130'da

38 (11 Aralk 1717) darbhane emini oldu.

e\^âl 11 35 'de (Temmuz 1723) cizye

muhasebecisi, 1136'da (1723/24) eh-
remini ve e\-^'^âl 1139'da (Haziran

1727) yeniçeri kâtibi, sonra bamuha-
sebeci oldu. Il42mde (1729/30) vefat

edip Topkap dna defnedildi. Kap-

dan Kaymak Mustafa Paa'nm annesi

ie evlenmitir. (III. 374)

Abdullah Bey Benli Mustafa Pa-

a'nn oludur. Kalemden yetiip ri-

calden oldu. 1188"de (1774) ehremi-

ni olup sonra vefat etmitir. (III. 386)

Abdullah Bey Ebras Süleyman Pa-

a'nn(-^) oludur. Hâcegândan olup

mektûbî-i sadr- âlî huiefasmdan ken
1201'de (1786/87) vefat etti. Silivrika-

p'ya defnedildi. (III. 388; III. 84)

Abdullah Bey Dârendelidir. Nâmk
Efendi'nin kardeidir. Kapcba
olup a'bân 1204'de (Nisan-Mays

1790) vefat etmitir. (III. 389)

Abdullah Bey Mâmk Mehmed Pa-

a' nin(-^) kardeidir. Kapcba olup

1 a'bân 1204'de (16 Nisan 1790) vefat

etti. Yanma defn^^dilmitir. (IV. 538)

Abdullah Bey ^ eniehirli smail Pa-

a'nm oludur. Müderristi. 12l4'de

(1799/1800) vefat eylemitir. Murad
Paa Camii'ne defnedildi. Olu Es'ad

Mehmed BeyxlirC">). (III. 392; I. 369)

Abdullah Bey ÎII. Osman'n kahve-

cibas Abdulat:. Aa'nn(-^) torunu-

dur. 1217^de (1802/03) vefat eyledi.

Haydarpaa'da medfundur. (III. 388)

Abdllah Bey Kad Abdurrahman

Paa'nn(—^) oi;.dur. Zilhicce 1217"

de (Nisan 1803) mîrimîran rütbesiyle

Bozkr madeni emini, xMâiye ve Bey-

ehri sancaklar jnutasarnf oldu. ev-
val 1223^de (Kasm-Aralik 1808) Alâ-

iye'de babasyla birlikte vefat etti (III.

324/25).

Abdullah Bey Zühdî smail Pa-

a 'nin(—^) kethi.dâsyd. Kapcba
olup il Mahmud devri (1808-1839)

sonlarna yetim:.tir. (II. 430)

Abdullah Bey Enderûnlu Ali

Aga'nn(—>) oludur. Enderun hade-

mesinden olup 1266'da (1849/50) ve-

fat etti. (III. 564)

Abdullah Bey Hac Ömer Efendi'

nin(-^) oludur. Terifat huiefasmdan

iken 1267'de (1851) vefat etmitir.

Olu Atf Bey de ileri gelen terifatç-

lardandr. (III. 5^'9)

Abdullah Bey Miralay ve mekteb-i

i'dâdî müdürü olup 1300'de (1883)

vefat eyledi. Yi.hyâ Efendi Tekke-

si'ne defnedildi. Yalyd. (III. 399)

Abdullah Bey Miralay ve ilm-i taba-

katü'1-arz (jeoloji) ulemâsndand.

(19. w sonlar): lII. 399)



Abdullah Bey a:abdar- Enderûnî

olup Beylerbeyi C:imii'ni bina eyle-

miti. (III. 362)

Abdullah Bey (Hekimzâde) smail

Ziyâî Bey'in oludur. Müderris, Sela-

nik 1213'de (1798 '99) am mollas,

sonra Mekke payesi, Cemaziye\^'el

1220'de (Austos 1805) stanbul ka-

ds ve Cemaziyelâ lir 1228^de (Hazi-

ran 1813) Anadclu payesi oldu.

1229'da (1814) vefat etti. Hekimolu
Ali Paa Camii kablstanma defnedil-

di. Oullar Ahmed Bey(-^); Mehmed
Bey(-*) ve Nurî Bey'dir(->). Damad
Sdkîzâde Ahmed Reid Efendi ^dir.

(III. 394; IV. 901)

Abdullah Bey (Köse Mihal) Har

mankaya tekfuru olup Osman Gazi

tarafndan slâm'a davet olunduun-

da Müslüman olmu ve "Abdullah"

ismini almnr. Orhan Gazi zamanna
(I32Ö-I36I) kadar savalarda yararlk

gösterdi. Vefatna kadar "Köse Mihai"

diye lâkaptand. Halen var olan "Mi-

halliler' onun so\^ndandr. Oullar

Mehmed Bev ve Bahsi Bey'dir. (IIÎ.

361)

Abdullah Bey (\ anckhzâde) En-

derun'dan yetierek pekir aas ve

ll66"da (1753) hâcegânlkla mevku-

fatc, sonradan SeA^âl 1173'de (Ma-

ys-Haziran I76O) atl mukabelecisi

tos 1/27) vefat etti. Ecdad yannda

medfundur. Olu Ahmed Efendi'ye

^^Bükâîzâde" denir. (IIL 373; IV. 33)

Abdullah Çelebi bak, Hâletî Abdul-

lah Efendi

Abdullah Çelebi Çilingirler Mescidi'

nin bânîsi olup 940'da (1533/34) bina

tamamland. Buna 1070'de (1659/60)

zeamet sahiplerinden Mehmed Aga

minber ko^amca cami oldu. Hattat

Cemâl ve Celâl" in yeeni Amasyal

Abdullah Çelebi'nin bu mescidin bâ-

nîsi olmas muhtemel deilse de ça-

dadr. (IIL 363)

Abdullah Çelebi Alaybeyi Sâmî Yu-

nus Bey'in mürebbîsidir. 1086 'da

(1675) vefat etti. (III. 368)

AbduUah Vedc Galata Mevlevîha-

nesi eyhliine tayin edilip Kon-

ya'dan gelirken vefat etti (1780'ler).

(IIL 388)

Abdullah Dervi Aga Kapcbalar-
dandr. Safer 1244 (Agustos-Eylül

1828) vefat edip Beykoz'a defnedildi.

(IIL 395/96)

Abdullah Dervi Paa Gazi Ahmed
zzet Paa'nm oludur. 1 185'de (1771)

kapcba olmutur. 1200'de (1786)

kapclar kethüdas oldu. Çeitli gö-

revlerde bulunduktan sonra 8 Rebiyü-

lewel 1213'de (20 Austos 1798) ve-
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Abdullah Edib Efendi (Cennetzâ-
de) Erzuumludur. Devriye müderri-

si ve mollas olup 126rde (1845) Er-

zumm mollas olmutur. Som-a vefat

etti. (III. 397)

Abdullah Efendi Amasyaldr. Amas-
ya ve Merzifon"da müderris olup 11.

Bâyezid'e muallim olmutur. Sonra

Bursa'da yerieip orada vefat eyledi.

Ogiu Mahmud Efendixiir. (III. 36l)

Abdullah Efendi eyh Kemâlin o-
ludur. Müderris olup eyhlerle otu-

rup kalktndan emekliye ayrld.

944^de (1537/38) vefat etri. Tefsir-i

Beyzâvîdc ve ilimlerde geni bilgisi

vard. (III. 363)

Abdullah Efendi Akehiriidir. Bir

zaman dalarda, sonra ehire yakn
bir köyde oturmutur. Gelen adakla-

r akama brakmayarak yer ve da-
trd. Ya 90 geçmiken 968^de

(1561/62) vefat etti. Duas geçeriiydi.

(III. 363)

Abdullah Efendi Akehirli Hac
Mahmud^un oludur. Bahâeddinzâ-
de'den icazet akl. 972xle (1564/65)

slasnda vefat etmitir. Zaviyesinde

medfundur. Sarallara duas geçerliy-

di. (III. 363)

Abdullah Efendi Akehirii eyh Ah-
med Tâceddin Berdaî'nin ogîu, Sa'dî

Çelebi 'ni(-^) kardeidir. Müderris ve
kad olup 973'de (1565/66) Edirne

yolunda vefat etti. Birçok ilmi bilirdi.

Olu Abbas Efendi lOOO^de (1591/

92) vefat etti. Dier olu Mehmed
Efendi'dir. (III. 25/-26)

Abdullah Efendi Emir Ali Efen-

di "nin(-^) oludur. Müderris olup
hacdan dönüte Rebiyüle^^^el 977 "de

(Austos-Eyiül 1569) Bursa'ya bir

merhale kala vefat etti. Olu Yava

Mehmed Çelebi(-^) ile Nakîb Ali

Efendi'dir. Bunun olu Mehmed
Efendi'dir. (III. 497)

Abdullah Efendi Finikelidir. Mer-

kez Efendi Tekkesi eyhi olup

lOOO'de (1592) A.^efa: eyledi. Yerine

olu Mustafa Efendi(->) geçti. Tekke-
de medfundurlar. (IIL 3ö4)

Abdullah Efendi Bursa eyhlerin-

den olup 1006'da (1597/98) vefat .ey-

lemitir. Ermi saylanlardandr. (IIL

365)

Abdullah Efendi am müftüsü ve

müderristi. 1022'de (l6l3) vefat etti.

Dindard. (III. 365)

Abdullah Efendi B.rsaldr. Müder-
ris, 1023'de (I6l4) Mara mollas
olup 1028'de (l6l9) ^^efat etti. Der\â
huyluydu. (III. 365)

Abdullah Efendi Kardei yerine

1026'da (1617) Bezirgan Tekkesi ey-
hi olup 1033'de (1623/24) vefat etti.

(IIL 365)

Abdullah Efendi Amasyaldr. Ba-

bas kad idi. Müderris, E\âip, zmir
mollas oldu. e\^^âl 1038'de (Hazi-

ran 1629) vefat eylecii. Fâzl, der\i-

merepti. (IIL 365)

Abdullah Efendi Kestellidir, Müder-
ris, Tire mollas oldu. 1038'de (1628/

29) vefat etti. Güzel ahlâk sahibiydi.

(III. 365)

Abdullah Efendi Karaman'da Gafer-

yadldr. Müderris, Izrir, Mekke, Ku-

düs, Diyarbekir, Msr mollas oldu.

1039xia (1629/30) vefat eyledi. Koa-
cdede^de medfundur. Âlim, dindar

bir pirdi. (III. 366)

Abdullah Efendi Küçük Mahmud
Efendi'nin oludur. Müderris, Haleb,

Kudüs, am, Msr, tekrar Kudüs mol-



las oldu. 1042'de (1B2/33) vefat et-

ti. Âlim, kararszd. Kaside-i BürdeyQ

tahmisi ve Arapça kasideleri vardr.

(IIL 366)

Abdullah Efendi ^ivizâde Hsmr'
lâkapl Ali Çelebizâde Abdullah Efen-

di^nin(->) oludur Müderris, Filibe

mollas olup, Receb 1043^de (Ocak

1634) vefat etti. Âlim, iyi huylu, eli

açkt. (IIL 366)

Abdullah Efendi Bosnaldr. Bayra-

mîyeden eyh Kabaduz'un müridi

olup sey^ahd. Hactian döndükten

sonra 1053'de (1643) Konya'da vefat

etti. Hz. Sadreddin Konevî'nin yanma

defnedildi. Eserleri: erh-i Fusüs,

erh-i Mesnevi Mesnevîden seçilmi

360 beyitten oluan Cezîre-i Mesnevi

Olu Hasan Efendi'd'T. (III. 367)

Abdullah Efendi eyhülislâm Ab-

dürrahim Efendi'nin( ~+) oludur. Mü-

derris olup Safer 106l'de (ubat

1651) vefat etti. (IIL 330)

Abdullah Efendi Kurttur. Müderris,

Medine mollas oldu, Receb 1064 'de

(Mays-Haziran 1654) vefat etti. 7e/-

sir-i BeyzâvîyG haiyesi, talikât ve ri-

saleleri vardr. (III. 367)

Abdullah Efendi Kalemden yetiip

mevkufatç oldu. 1065 'de (1655) ve-

fat etti. (III. 367)

AbduUah Efendi Krmldr. Müder-

ris, Sofya mollas oldu. Sonra tarikata

girip inzivaya çekildi. Receb 1083'de

(Ekim-Kasm 1672) 60 yamda vefat

etti. (III. 368)

Abdullah Efendi Bursaldr. Bur-

sa'da Hisar Camii liram ve hatibi ve

Ulucami vaiziydi. 1095 'de (1684) ve-

fat eyledi. Umur Bey Camii'nde med-

fundur. Zâhiddi. (III. 368)

AbduUah Efendi Muhammed Hica-

zî'nin oludur. Haleb'de dodu. Mü-

derris, molla olup, sâdât müfettii ol-

du. Cemaziyelevvel 1096'da (Nisan

1685) Haleb'de vefat etti. Arapça ve

dier ilimlerde mahir ve üç dilde kâ-

tipdi. (IIL 369)

Abdullah Efendi Gümülcinelidir.

Müderris, Bursa ve Medine mollas

oldu. Rebi\âilewel 1098"de (Ocak-

ubat 1687) vefat etti. (III. 369)

Abdullah Efendi Edirnelidir. Mü-

derris, Konya, Erzurum mollas oldu.

llOO'de (1688/89) vefat etmitir. (IIL

369)

AbduUah Efendi Fmdklldr. Mü-

derris, Bursa mollas, 1098'de (1687)

Mekke mollas ve llOO'de (1688/89)

stanbul payesi oldu. 12 a'bân 1101'

de (21 Mays 1690) vefat etti. Dine

ball ilminden üstündü. Fndk-
l'da Pimaniye Mescidimi yapt. Ora-

da medfundur. (IIL 369)

AbduUah Efendi Kütahyaldr. Ah-

mecî b. Beir'in oludur. Fâtih Dârüs-

ifas tabibi Qup müderris olarak

1109'da (1697/98) aniden vefat etti.

Sanatnda mahirdi. (III. 370)

AbduUah Efendi Câbî Yusuf Efendi-

zâde Ahmed Efendi'nin oludur. Mü-

derris, am mollas olup Rebi\âilâhir

lll4'de (Eylül 1702) vefat etti. (IIL

370)

AbduUah Efendi Tomtom Camii

imam olup 1123'de (1711) vefat et-

mitir. Mûsikîde üstadd. (IIL 371)

AbduUah Efendi Halvetidir. Hamza

Efendi'nin oludur. Babasnn vefatn-

da lllO'da (1698/99) Mehned Aa
Dârülhadisi, Haseki ve Ayasof>^a vaiz-

lii ve Bayram Paa Medresesi mu-

haddisligi verildi, 20 Ramazan

1125^de (10 Ekim 1713) vefat etti. Kes-
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kindede Kabristan'nda medfundur.

lim ve tevhidle meguldü. (ÎÎL 371)

Abdullah Efendi Çorluludur. Mü-
derris, (1720'lerde) Kayseri mollas

olup sonra vefat etti. (III. 374)

Abdullah Efendi Kalemden yetiip

mansp sahibi oldu. 11 37 'de (1724/

25) bamuhasebeci olmutur. Sonra

vefat etü. (III. 373)

Abdullah Efendi Müfetti brahim
Efendi 'nin yeenidir. 1069'da (1658/

59) dodu. 1136'da (1723/24) Medi-

ne mollas olup Receb 1137'de (Mart-

Nisan 1725) vefat etti. Fâzl, namus-

luydu. (III. 373)

Abdullah Efendi Edirnelidir. Mü-
derris, imam- sânî-i sultanî oldu. Sa-

fer ll40'da (Eylül-Ekim 1727) vefat

eyledi. (III. 374)

Abdullah Efendi Boluludur. Müder-

ris olup 4 Rebiyülâhr ll42'de (17

Ekim 1729) vefat etti. (III. 374)

Abdullah Efendi Ricalden Ramazan
Efendi'nin oludur. Babas ve kardei

gibi hizmetlerde çalt. 1126'da

(1714) tophane nâzn, 1127'de (1715)

tersane emini ve kapdan- derya veki-

li olup e\^^âl 1133'de (Austos 1721)

azledildi. 1138'de (1725/26) ruznâ-

me-i ewel ll4rde (1728/29) bura-

dan defter emini olup Rebiyülâhir

1143 'de (Ekim-Kasm 1730) azledildi

ve Cemaziyelâhir'de (Aralk) Lefko-

e'ye sürülüp orada A^efat etti. (IIL

374/75)

Abdullah Efendi Sivas müftüsü

olup, bu senelerde (17301ar) vefat

etti. îsam üzerine hâive yazmtr.
(III. 375)

Abdullah Efendi Kazasker Kara Ha-

lil Efendi'nin damaddr. Müderris,

1138^de (1725/26) Selanik kads

olup 1139'da (1726/27) azledildi.

1144 (1731/32) tarihlerinde vefat etti.

(III. 374)

Abdullah Efendi Kad olup bir ara-

lk ordu kads, Rebi^oilâhir ll46'da

(Eylül 1733) Bagdsd mollas olup

sonra vefat etti. (III. 376)

Abdullah Efendi Abdülhalm Efen-

d'nin(->) damaddr. Üsküdar molla-

s olup ll47'de (1734/35) vefat eyle-

di. Olu Hac Abcülhalim Efendi'

dir(->). (III. 303)

Abdullah Efendi ehzade Camii ha-

tibi Abdurrahman Efendi'nin(-^) ak-

rabasmdandr. Sultan Selim Camii

imam ve hatibi olup Rebiyüle\^'^el

1150'de (Temmuz 1737) vefat etti.

Doymazdere'de defnedildi. (III. 317)

Abdullah Efendi Yeniehirlidir. Ça-

talcal Ali Efendi'nin mensuplarndan

olup müderris, e\^'£:l 1117'de (Ocak-

ubat 1706) Haleb, Zilka'de 1123'de

(Aralk 1711) Bursa ve 1126^da (1714)

Mora Ordusuna kad: olup 4 Cemazi-

yelâhir 1128'de (27 Mays 1716) Ana-

dolu kazaskeri oldu. Sonra Rumeli

payesi verilip 1130'da (1718) eyhü-
lislâm oldu. Rebiyülev\^el 1143 'de

(Ekim-Kasm 1730) ^".zledildi ve Geli-

bolu'ya sürüldü. Gelibolu'dan hacca

gidip 1155'de (1742j dönerek Kanl-

ca'daki sahilhanesirde ikamet etti.

1156'da (1743) vefat edip Kanlca Ca-

m'nde defnedildi. Fkh kitaplarn-

dan baka kitaplarn baslmasna izin

veren bu zattr. BehcetüVFetâvâYv

telif etmitir. Zevcesi Afife Hanm,
Hasan Paa Mescidi ne minber koy-

du. Oullar Hasan Müftî Efendi(-^)

ile Abdülvâhid Efendi ve Fazlullah

Efendi 'dir. Damad, .eyhülislâm Salih

Efendi, torunu Abdullah Efendi'dir.

(III. 377)



Abdullah Efendi Açkba Zaviye-

si'nde halefen Nakir^endî eyhi olup

1159' da (1746) vef^.t etti. Bursa'da

defnedildi. (III. 378)

Abdullah Efendi Defterhane kese-

dar olup 1159-da (1746) vefat etti.

Eyüp'de medfundur. (III. 378)

Abdullah Efendi \k.hmud Efendi'nin

oludur. Balçk Tekkesi eyhi olup

1159'da (1746) vefat etmitir. (III. 378)

AbduUah Efendi /.yasofya \^âizi \^e

1139'da (1746) Irak Ordusuna eyh
olmutur. Il60 (174') yhndan sonra

vefat eyledi. (III. 378)

Abdullah Efendi eyhülislâm Mah-

mud Efendimin oludur. Müderris,

1136'da (1723/24) Haleb, Medine

mollas, 1152'de (1739) stanbul kad-

s olup ertesi sene azledildi. 23 ev^-âl

1158'de (18 Kasm 1:^35) Anadolu ka-

zaskeri olup senesinde azledilmi ve

ll60'da (1747) vefat edip Fâtih'de Bo-

yackapsfna defnecilmitir. (IIL 378)

AbduUah Efendi ciris Çelebi Mesci-

di imam olup o .mescide bir minber

koyarak cami yapmaya himmet etmi

bu devrin (18. ^t ortalan) hayr sa-

hiplerindendir. (IH. 381)

Abdullah Efendi Enderûnludur. Sr-

kâtibi olmutu. Sonra emekliyken

Sewâl 1171 'de (Haziran 1758) cebe-

çiler kâtibi oldukta. sonra istifa etti

ve vefat eyledi. (IIL 381)

Abdullah Efendi Kâgarldr. Lalîzâ-

de Tekkesi eyhi olup 1158^de (1745)

Yekçem Murtaza Efendi, driskökü

yaknndaki dergâh yapp bunu ora-

ya eyh tayin etti. 7 Safer 1174'de (18

Eylül 1760) vefat ey.edi. Na' tekkeye

defnedildi. Zahir ve bâtn mamur, za-

hiri ilimlerde mahir, kani idi. Mesnevi

okutur, her fenden haberdar bir Nak-

ibendî idi. Ya 74 olup baz risaleler

yazd. Yerine olu Abdullah (Ubey-

duUah) EfendK-^) geçti. (IIL 382)

Abdullah Efendi Muhaliefat halifesi

olup a'bân 1182'de (Aralk 1768) ve-

fat edip Murad Paa Camii'ne defne-

dildi. (IIL 384)

Abdullah Efendi Damad brahim

Paamn bendesi olup tabiplerden ol-

mutu. Sonra sertabip olup 1178'de

(1768/69) vefat etti. (IIL 384)

AbduUah Efendi Edirnelidir. Egri-

kapl Râsim Efendi^den hat sanatn

örendi ve bu senelerde (17704er)

vefat etti. Mehur hattatd. (IIL 385)

AbduUah Efendi Kai^a-i kebir kale-

mi bahalifesiydi. 1185'de (1771) ve-

fat etti ve E^mp'e defnedildi. (IIL 386)

AbduUah Efendi eyhülislâm Salih

Mehmed Efendimin(-^) oludur. Mü-

derris ve 1189'da (1775) Üsküdar mol-

las oldu. Ksa süre sonra vefat etti.

(IIL 386; IIL 207)

AbduUah Efendi Zehav Ahmed
Efendimin olu olup müderrisdi. Zil-

ka'de 1189'da (Ocak 1776) vefat etti.

(IIL 386)

AbduUah Efendi tip kads olup

1192'de (1778) vefat etti. (III. 386)

AbduUah Efendi Müneccim olup

müderris, müneccim- sân, Zilhicce

1186"da (Mart 1773) müneccimba ol-

du. 1190'da (1776) Eyüp mollas oldu.

15 a'bân 1194'de (16 Austos 1780)

vefat eyledi. Karacaahmet'de medfun-

dur. inde ustayd. Oullar Mehmed

Es'ad Aa(-^) ve Mehmed Said

Aa'dr(->). (IIL 387)

AbduUah Efendi Muhasebe bahali-

fesi olup 1198'de (1784) vefat etti.

Karacaahmet'e defnoiundu. (IIL 388)
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Abdullah Efendi Yeniçeri kesedar
olup 1198'de (1784) vefat etti. Edir-

nekaprda defnoiundu. (III. 388)

Abdullah Efendi Muhaseb,e-i ev^^el

bahalifesi olup Zilhicce 1199"da
(Ekim 1785) vefat etti ve Üsküdar'a

defnedildi. (III. 387)

Abdullah Efendi Halil Hamid Pa-

a'nn sadrazamlnda telhisçi ve hâ-

cegândan oldu. 1199^da (1785) azlo-

kmup 120rde (1786/87) vefat eyledi.

Haydarpaa'da medfundur. Terifatç
Almed Reid Beyin babas ve Ali

Rifat Bey'in kardeidir. (III. 388)

Abdullah Efendi Mevkufat halifele-

rinden olup baruthane kâtibi olmu-
tur. 27 Cemaziyelevvel 120rde (17
Mart 1787) vefat etmitir. (III. 388)

Abdullah Efendi Arpaclar Camii

^^ imam olup, zzet Mehmed Paa'mn
— yaptrd tekkeye minber koydu (18.

>T sonlar). (III. 388)

Abdullah Efendi Kâtip olup serdâr

kâtibi oldu. 1199'da (1785) küçük ka-^

le tezkirecisi ve maliye tezkirecisi ve
Muharrem 1206xla (Eylül 1791) ro-
va (Arova) muhaddidi olup sonra

vefat etti. (III. 389)

AbduUah Efendi Erzummludur. Mü-
derris, Konya mollas olup 2 e\n'âl

1206=da (24 Mays 1792) vefat etti.

Nuhku\asu^nda medfundur. (III. 389)

Abdullah Efendi Hâcegândan ve
saraçlar kâtibi oldu. 20 ewâl 121

T

de (18 Nisan 1797) vefat eyledi. Üs-

küdarda medfundur. Bir çeme yap-

trd. (III. 390)

Abdullah Efendi Serdârlar kâtibi

olup 21 Rebiyüle\a^el 1212'de (13 Ey-

lül 1797) vefat etti ve Üsküdar'da def-

nedildi. (III. 390)

AbduUah Efendi eyh Himmetin
oludur. Süleymaniye vaizi ve mu-
haddis idi (18. )7' balar). (III. 371)

Abdullah Efendi Kalemden yetie-

rek serdârlar kâtibi o^mu ve sonra

Nakibendî eyhi olup 1220"de

(1805) vefat ile Üsküdar'a defnedil-

mitir. (III. 392)

Abdullah Efendi Adana müftüsü
Hac shak Efendi 'nin olu olup mü-
derristi. 1234xie (1819) vefat eyledi.

Doanclarda defnedilmitir. (III. 394)

Abdullah Efendi Gümülüdür. Mü-
derris, 1228^de (1813) Eyüp mollas,

1234'de (1819) am mollas olup da-

ha sonra vefat etmiür. (III. 394)

Abdullah Efendi Vidln kads olup

azledilmi olarak Rebiyülâhr 1234'de

(ubat 1819) vefat efl Üsküdar^la

medfundur. (III. 394)

Abdullah Efendi Kengnldr. Mü-
derris ve Enderun hocas olup Selimi-

ye Tekkesimin ilk yaolnda eyh
olmutur. 1237'de (1821/22) Kudüs
mollas oldu. 1239^da (1823/24) vefat

etmiür. Âlim ve fâzld. (IIL 395)

Abdullah Efendi Ka;.emden yeti-

mi ve hâcelik verilmiti. Piyade mu-
kabelecisi iken e\^^âl 124rde (Ma-
ys 1826) vefat eyledi. (IIL 395)

Abdullah Efendi Reisülkurrâ ve Ey-

yûb Sultan Camii imam- e^^^eli ve
Sultan Ahmed Camii vaizi olup 7 Re-

biyülâhr 1252xie (22 Temmuz 1836)

vefat etti. Türbe civannda medfun-
dur. Çeitli ilimlerde astad bir pîr

olup 80 yandayd. Ömrünü yalnz
faydal ilimleri yaymak, öretmek ^-^e

ibadetle geçirmiür. Üç dilde eserieri

vardr. Abkâmü'l-Müsafirin fi men
düfineft Civar- Ebâ Eyyûh, Tuhfe-

tü H-hnan fi Fezâili 's-Syâm, îkazu 7-



Kurrâ, NasayibiVl-Mülûh Hediyye-

tü 'l-Hiiccacfi'l-Menâsikrl-Hac, Min-

hatü'l'Bart AhvaUi Medine-i Mü-
nevvere, Tercümet Asâr-t Nakihen-

dfyeve dierleri. (Il. 396)

Abdullah Efendi eyl olup Cemazi-

yelâhir 1259'da (7 Tt^nmuz 1843) ve-

fat etti. Eyüp'de mecfundur. (III. 397)

Abdullah Efendi Ömer Efendi'nin

oludur. Müderris^ çevriye mollas ve

1259'da (1843) Üsküdar payesi ve Zil-

ka'de.l266"da (Eylü.l 1850) stanbul

payesi, a'bân 1272 "de (Nisan 1856)

Anadolu payesi oluj) Krm savanda

ordu kads olarak 1276'da (1859/60)

vefat eyledi. Âlim ve fâzld. Olu
Ömer Behçet Efendidir. (III. 398)

Abdullah Efendi zmirlidir. Müder-

ris, Receb 1267'de (Mays 1851) Ayn-

tab, Zilka'de 1274^de (Haziran 1858)

Erzurum, Muharrem 128rde (Hazi-

ran 1864) Bosna mollas oldu. Daha

sonra vefat etmitir. (III. 398)

Abdullah Efendi "aral olup mat-

bah- âmire müdürü ve ûlâ olmutur.

Surre eminiigi ilâve edilmi ve Zilhic-

ce 1312'de (Haziran 1895) Melekemde

vefat eylemitir. Ya 50'ye yakla-

mt. (III. 399)

Abdullah Efendi Hrka-i erife ey-

hi Osman Efendi'nin olu ve halefi-

dir. (IIL 381)

Abdullah Efendi < A'rec) Sun uUah

b. Mehmed'in olu olup müderrisdi.

15 Rebiyülâhr 1127^de (20 Nisan

1715) vefat etti. (IIL 372)

Abdullah Efendi (A'reczâde) Fâzl

A'rec Mustafa Efendi oludur. Mü-

derris, molla olup e\^"âl llOTde

(Temmuz 1 690) stanbul payesi oldu.

Rebiyûlâhir 1102'de (Ocak l691) s-

tanbul kads olaiT.k Safer 1103'de

(Ekim 1691) azledildi. Zilhicce 1105'

de (Austos 1694) Anadolu payesi ol-

du. e\a^âl 110öxia (Mays-Haziran

1695) vefat etti. Emir Buhafde med-

fundur. Ho, vakurdu. (III. 369)

Abdullah Efendi (Abdülkerimzâ-

de) Abdülkerim Salih Efendi'nin o-
ludur. Müderris, 996x!a (1588) Galata

kads olup Cemaziyele\"\'el 999xla

(Mart 1591) azledildi. 17 Receb 1003'

de (28 Mart 1595) vefat eyledi. Nian-

c Mehmed Paa'nm kzyla evlendi-

inden onun camiinde medfundur.

Yumuak huvlu ve iyi ahlâklyd. (IIL

364) ^

'

'

Abdullah Efendi (Ali Çelebizâde)

CÇivizâdeHsm) Ali b. Abdullah b.

lyas Mehmed b. lyas oludur.

977'de (1569/70) dodu. Müderris,

Msr, Mekke, Edirne, Eyüp mollas

olup Rebiyülâhr 1030"da (Mart. 1621)

stanbul kads, Recebinde (Haziran)

Galata mollas oldu. e\^'âl 1034'de

(Temmuz 1625) Anadolu kazaskeri

olupl035'de (1626) azledildi. Receb

1037'de (Mart 1628) ikinci defa Ana-

dolu kazaskeri olup Safer 1039'da

(EylüLEkim 1629) vefat etmitir. Suri-

çi'nde erife Kadm Mescidi'nde ba-

basnn yanma defnedildi. Bilgisi en-

gin âlimlerden olup usûl ve furû'da

yegâne idi. Ders vermede önder, yar-

gda disiplinliydi. Olu Abdullah

Efendi 'dir(-^). (IIL 366)

Abdullah Efendi (AH Paazade)
Hüseyin Bey'in oludur. Müderris,

Medine mollas, sonra stanbul paye-

si oldu. 5 Receb 1185'de (14 Ekim

1771) vefat etti. Üsküdar'da medfun-

dur. Olu Abdülhay Mehmed Bey'

dr(->). (IIL 384)

Abdullah Efendi (Allâmezâde) Al-

lâme e\^hi Mehmed Efendi 'ninf—^)
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oludur. Müderris olup Ramazan 1066'

da (Haziran-Temmuz 1656) vefat etti.

Eyüp^de defnedildi. (IV. 158)

Abdullah Efendi (Altparmak) Ka-

lemden yetiip hâcegândan oldu. Si-

lahdar kâtibi ve Safer 1127'de (ubat
1715) tophane nâzn ve sonra yeni-

çeri kâtibi olmutur. 113rde (1719)

taraya gönderilip ll43^de (1730/31)

döndü. Il45"de (1732/33) vefat eyle-

di. Egrikapfda medfundur. (III. 375)

Abdullah Efendi (Altuncuzâde) Su

nâzn Altuncu Mehmed Aa'nn o-
ludur. 1118xle (1706) dodu. Mirza-

zâde Neylî Ahmed Efendimin akirdi

olup müderris oldu. Kudüs. am ve

Cemaziyelâhir 1174^de (Ocak 176i)

stanbul payesi, 1182^de (1768) ordu

kads ve Safer 1183xie (Mays 1769)

Anadolu payesi oldu. 25 Rebiyülâhir

66 1183'de (28 Austos 1769) vefat eyle-

di. Isakçfda defnedildi. Âlim, airdir.

(III. 384)

Abdullah Efendi (Âmedci) Bâbâlî-

den yetierek DA^an- Hümâyûn
âmedcisi oldu. Azilden sonra e\^^âl

ll68'de (Temmuz 1755) tezkireri sâ-

n, 1171'de (1757/58) süvari mukabe-
lecisi ve Zilka'de 1172'de (Temmuz
1759) reisülküttab olmutur. Zilka'de

1173 'de (Haziran-Temmuz 1760) ay-

nld. Cemaziyelev\'e 1174^de (Aralk

1760) defter emini, e^^-^âl'de (Mays
176) yeniçeri kâtibi oldu ve 11 76 'da

(1762/63) ve 1178^de (1764/65) bu
göreve iki defa getirildi. e\a^âl 1179'

da (Mart 1766) Anadolu muhasebeci-

si, ev^'-âi llSO^de (Mart 1767) dör-

düncü defa yeniçeri kâtibi, 1182cie

(1768/69) tevkiî, Cema2iyele\^'^el

1183'de (Eylül 1769) defter emini ve

vekâleten tevkiî olup Zilhiccemde (Ni-

san 1770) azl edildi. Zilka'de 1184'de

(ubat-Mart 1771) ruznâme-i ev^-el,

Receb n85''de (Ekim 1771) defter

emaneti vekâletiyle ikinci kez tevkiî

olup Zilhiccemde (Mart 1772) azledil-

di. Sonra yine te^'kiî olup yine azl

edildi. Bir müddet hasta yatp 5 Safer

1189xla (7 Nisan 1' v5) vefat eylemi-

ür. Üsküdar'da Duvardibi'nde med-
fundur. Yumuak huyluydu. (III. 386)

Abdullah Efendi ( Arabzâde) eyhü-
lislâm Atâullah Ahmed Efendi'nin(-^)

oludur. 1199*da (1784/85) müderris

olup IIL Selim devr: (1789-1807) bala-

rnda vefat etmitir. (III. 477)

Abdullah Efendi /Bahâeddinzâde)
Abdullah Bahâî Erendimin(^) olu-
dur. 980'de (1572/"3) dodu. Müder-

ris ve kad oldu. I036^da ^;i626/27)

vefat eyledi. Tarih bilirdi ve az kulla-

nlan kelimeleri yazmada arya ka-

çard. (IIL 364)

AbduUah Efendi (Bâlîzâde) Edir-

nelidir. Müderris, Eosna mollas olup

azledilmi olarak '07 5
'de (1664/65)

Edirne'de vefat etmitir. Olu mevali-

den Mehmed Efendi'dir. (IIL 368)

Abdullah Efendi (Bâlîzâde) Kalem-

den yetiip Divan- i Hümâyûn hâce-

gâmndan oldu. 1139'da (1726/27) ve-

fat eyledi. Aynlkçemesi'nde med-
fundur. (IIL 373)

Abdullah Efendi (Behzadzâde)
Kâtip olup 1201 'de (1786/87) mas-

raf- padiah oldu. Sonra vefat etti.

(IIL 389)

'^

Abdullah Efendi (Bçakçdar ima-

m) Yusuf Efendizâde Mehmed
Efendimin oludur. 1080^de (1669/

70) dodu. Babas ile Fâzl brahim
ve Kara Halil efendilerden ilim ve

edep tahsili ile mehur oldu. Katar

eyhi olup uzun yi. 1ar Eâth vaizi ol-



mutur. Il48'de (1735/36) saray ho-

cas oldu. Buharî erhini 28 senede ta-

mamlad. Bunun üzerine bin altn, bir

libas ve samur kürk ihsan bu^oruldu

ve eser Fâtih Kütuphanesi'ne konul-

du. Konulduu gün 6000 kum daha

ihsan olundu. ? kirdlerinden ehlâ

Ahmed Paa hacca giderken bin altm

hediye eyledi. Arao âlimleri fazln gö-

rüp kendisinden ladisten izin aldlar.

60 sene cami ve medreselerde tefsir

ve hadis okuttu. 16 Zilhicce ll6rde

(17 Aralk 1748) v-fat etti. ^Teveffa al-

lâmetfz-zaman^' -efatma tarihtir. 82

yandayd. lâhî ve gazelleri vardr.

Telifleri- Necâhr'-Kanfi erhi Sahi-

hrl-Buhar Kad Beyzâvî haiyesi,

Müslvm'm yansn yaknn erh, vü-

cuhata dair Ftilaf. bu fenne dair 20 ri-

sale, Hayalî, KaraDâvud Âdab-îMi-

rt Kazimir hâr'eleri ve dier ilim

dallannda 27 risa.e. (III. 378/79)

Abdullah Efenci (Bouk) Karafer-

yelidir. Fâtih Canii vaizi oldu. Mu-

harrem llOS^de Austos I696) hac-

da vefat etti. Dindard. (III. 370)

Abdullah Efendi (Bülbülzâde) Ka-

sma Efendi'nin oludur. Müderris,

molla olup îstan/»ul payesi olmutur.

1053^de (1643) vefat etti. Olu zzed-

din Fikrî Efendi'dir. (III. 366)

Abdullah Efendi (Câbîzâde) Meh-

med Efendi^nin oludur. Müderris,

ewâi 1176'da (Nisan-Mays 1763)

Edirne payesi, :;onra Mekke payesi

olup Rebiwlâhir 1186'da (Temmuz

1772) stanbul k::ds olup 2 Rebiwlâ-

hir 1187^de (23 Haziran 1773) azledil-

di. CemaziyeleA'^ el 1187'de (Temmuz-

Austos 1773) v(fat etti. (III. 385)

Abdullah Efendi (Câbirîzâde) Ha-

leblidir. Müderris, Sofya mollas ol-

mutur. Sonra Kean'a gönderildi.

Döndükten sonra a'bân 1234 sonla-

rnda (Haziran 1819) vefat etmitir.

(III. 394)

Abdullah Efendi (Cankurtaranzâ-

de) Eyüp'de ah Sultan Tekkesi'ne

1097'de (1686) eyh olup ll45'de

(1732/33) vefat etti. Oullan Mah-

mud EfendK-^) ile Abdülkadir Efen-

di^dir(-^). (III. 375)

Abdullah Efendi (Çalkandzâde)

Çalkand Hac Resûltin oludur. Mü-

derris, molla olup kdem kazand.

Baltac Mehmed Paa ile savaa gitti-

inde ordu kads oldu. Sonra Ba-

dad mollas olup Safer 1125'de (Mart

1713) vefat etti. Arif, hattatd. Olu
Atâullah Efendi'dir(-^). (IIL 371)

Abdullah Efendi (Dedezâde) Balat

Dergâh eyhi olup 1074^de (1663/

64) vefat etmitir. (III. 368)

Abdullah Efendi (Doramaczâ-

de) Kethüda kalemine girerek baha-

life ve birkaç defa kethüda kâtibi, bir

aralk kalyonlar kâtibi ve Cezâyirii

Hasan Paaya kap kethüdas oldu.

1199'da (1785) sedd-i kebir bina emi-

ni olup 1200'de (1786) Bozcaadaya

gönderilip, üç-dört ay sonra döndü.

Safer 1202'de (1788) sadâret kethü-

das oldu. Ordunun Edirne'ye gelme-

siyle Receb'de (Nisan 1788) azledildi.

1203'de (1789) tevkiî, Ramazan 1204'

de (Mays-Haziran 1790) defter emini

oldu. Çeitli görevlerden sonra ev-

val 1209'da (Nisan-Mays 1795) yine

tevkiî oldu. Muharrem 1211 ortalarn-

da (Temmuz 1796) vefat etti. Üskü-

dar'da medfundur. Olu ricalden Hâ-

mid Bey'dir. Dier olu Mehmed Nu-

ri Efendi'dir(->). Torunlar Mehmed

Bey(-+) ile Mehmed zzet Bey'dir(-^).

(III. 390)
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Abdullah Efendi (Dürrîzâde) Ârif

Efendi'nin oludur. Il69'da (1756)
müderris, 1207^de (1792/93) Galata

mollas, 1208^de (1793/94) Mekke
payesi, Cemaziyelâhir 1210'da (Ara-

lk 1795) stanbul payesi, 12l6^da

(1801/02) Anadolu payesi, 1220'de

(1805) Anadolu kazaskeri, 1222'de

(1807) nakibüleraf, 1223'de (1808)

Rumeli payesi olup 3 ewâl 1223^de

(22 Kasm 1808) eyhülislâm oldu. 22
a^bân 1225'de (22 Eylül 1810) azle-

dildi. 1 Cemaziyelâhir 1227"de (12

Haziran 1812) ikinci kez eyhülislâm
olup 10 Rebiyülâhr 1230^da (22 Mart

1815) azledildi. 23 Cemaziyelewel
1244^de (1 A^ahk 1828) vefat etti. Üs-
küdar^da Karacaahmet'de Dürrî Efen-

di'nin yanma defnolundu. Merasime
riayet eder ve cömertti. Oullar ka-

zasker erif Mehmed Efendi, müder-
ris Mehmed Ârif Efendi(-^) ve Meh-
med Dürrî Efendi'dir. Torunu Kirâ-

meddin Efendi'dir. (III. 396)

Abdullah Efendi (Ebezâde) Kadlar-
dan Anadolulu Mustafa Efendimin o-
ludur. Balçk'ta dodu. Annesi lY.

Mehmed^n ebesi olduundan bu adla

mehur oldu. 1090"da (1679) Hare-
meyn evkaf müfettii oldu. Sonra M-
sr, Edirne, Mekke mollas oldu. Re-

ceb 1106^da (ubat-Mart 1695) stan-

bul payesi ve Ramazan^da (Nisan-Ma-

ys) Anadolu kazaskeri olup Cemazi-
yelewel 1108'de (Aralk 1696) azledil-

'

di. a'bân'da (Mart 1697) Rumeli ka-

zaskeri oldu ve a^bân 1109'da (ubat
1698) aynld. Mara nâibligi verildi-

inde gidemeyip ewâfde (Nisan)

Kbns^a gönderildi. Muharrem 1115'

de (Mays-Haziran 1703) Bursa Yeni-

ehir'ine nakille o sene Ramazan'da
(Ocak 1704) döndü. Safer 1117'de

(Haziran 1705) ikinci defa Rumeli ka-

zaskeri olup Cemaziye^evvel 1118'de

(Austos 1706) azledildi. Zilka^de

1119^da (ubat 1708) eyhülislâm
olup Cemaziyelev^'el 1122^de (Tem-
muz 1710) azledildi. Muharrem 1124"

de (ubat 1721) ikinci defa eyhülis-

lâm olup Safer 1125"de (Mart 1713)

ayrld. 1129'da (1714) Trabzon'a gi-

derken boularak vefat eylemitir.

Güzel ahlâk ile mehur, saf kalbli, içi

temiz insand. Oullar Mehmed Refî

Efendi(->) ile Muslihiddin Mustafa

Efendi'dir(^). Kardei Hüseyin Efen-

di'nin olu Mustafa Efendi^dir(-^). (III.

371/72)

Abdullah Efendi (Feyzullahzâde)
eyhülislâm Feyzullah Efendimin o-
lu Mustafa Efendi'nin ogiudur. Müder-
ris, molla, Receb llöl'de (Temmuz
1748) Medine kads, sonra stanbul

payesi ve Cemaziyelâhir 117rde (u-
bat 1758) stanbul kads olup Muhar-
rem 1172'de (Eylül 1758) azledildi.

Muharrem 1176'da (Austos 1762)

Anadolu kazaskeri olup senesinde az-

ledildi ve Zilhicce 1178'de (Haziran

1765) nakibüleraf oldu. 118rde
(1767/68) azledildi. Rebiyüiâhir 1182'

de (Agustos-Eylül 1768) Rumeli ka-

zaskeri oldu. 1183'de (1769/ 70) aynl-

d. Reisülulemâ iken 11 84^de (1770/

71) vefat etti ve Üsküdar'da Tunusba-
gfna defnedildi. Oullar Osman Efen-

di, Mehmed Emin Efenci ve Mustafa

Efendi'dir(-^). Mehmed .:imin Efendi'

nin olu Abdullah Efendi dir. (III. 385)

Abdullah Efendi (Feyzullahzâde)
Emin Mehmed Efendi 'nin(->) olu-
dur. Müderris olup 13 Rebiyülewel
1247^de (22 Austos 1831) vefat et-

mitir. Babasnn yannda medfun-
dur. (I. 423)



Abdullah Efendi (FeyzuUahzâde)

eyhülislâm FeyzuUah Efendi'nin to-

runu Abdullah Efenci^nin(-^) olu
Mehmed Emin Efendi'nin oludur.

Müderris olup 17 Ramazan 1247'de

(19 ubat 1832) vefat ecth Üsküdar'da

Tunusbagrnda dedesuin yanma def-

nedildi, (m. 385)

Abdullah Efendi (Gîirikzâde) Ga-

rik Tezkirecizâde Me:imed Aga^nm

olu olduundan "Garikzâde" dendi.

Yükselerek ll48'de ;i735/36) top

arabaclar kâtibi oldv. Sonra çeitli

görevlerde bulundu. Zilhicce 1175'

de (Haziran-Temmuz 1762) \^efat ey-

ledi. Üsküdara defnec ildi. (III. 383)

Abdullah Efendi (Gazâlîzâde) Ta-

cir Abdülbâkî'nin olu olup müder-

ris, sonra kad oldu. Selanik, Galata

kads ve Msr evkaî müfettii ve

959'da (1552) EAâip'ün eklenmesiyle

teekkül eden Galata mollas oldu.

Azilden sonra Zilhicce 977'de (Mays

1570) vefat etü. Âkpaa'da medfun-

dur. Fazilet sahiplerinden olup Sey-

yid Velâyet'in halifesi ve damad ol-

mutur. Olu Abdülru'tî Efendi(~+),

kzmm olu mevâlîden Mehmed
Efendi'dir. (III. 363)

Abdullah Efendi CRac) Hâcegân-

dan masraf- ehriyârî olup ll46'da

(1733/34) vefat ile Üsküdar'a defne-

dildi. (III. 376)

Abdullah Efendi (Hac) Müderris

olup Çerke Mehmed Paa'nn("+)

dairesi imamyd. 5 Receb llöO'da (13

Temmuz 1747) vefat etti. Üsküdar'da

medfundur. (IV. 21 6)

Abdullah Efendi (Hac) Serdâr kâ-

tibi olup 11 Rebiyüle-'A^el 1192'de (9

Nisan 1778) vefat etti^ Nak idi. (ÎII.

386)

Abdullah Efendi (Hac) Halveti

eyhlerindendir. Karaba Tekkesi

eyhi olup 27 Ramazan 1197'de (26

Austos 1783) A^efat etti. (III. 388)

Abdullah Efendi (Hac) Kbrs müf-

tüsü olup 1206'da (1791/92) vefat et-

ü. Üsküdar'da Seyitahmetderesi'nde

medfundur. (III. 389)

Abdullah Efendi (Hac) Karamanl-

dr. Bursa'da eyh ve münzevi oldu.

1210'da (1795/96) vefat etti. Ulucami

içinde bir kütüphane yapu. (III. 389)

Abdullah Efendi (Hac) Serievha-i

yemîn ve mîrî kâtibi olup 26 Zilhicce

1220'de (17 Mart 1806) vefat etü. Fâ-

tih yolunda defnedildi. (III/392)

Abdullah Efendi (Hâdîzâde) Abdül-

hâdî Efendimin(-^) tomnu Mehmed
Efendi'nin oludur. Il44'de (1731/32)

Bosna mollasr olup ll45'de^^(1732/

33) vefat etmitir. (III. 40ö; III. 374)

Abdullah Efendi (Hafz) (Hac)
Kalemden yetierek hâcegândan. ol-

du. Süvari mukabelecisi iken 5 Rebi-

yülâhr 1227'de (18 Nisan 1812) vefat

etmitir. Eyüp'de medfundur. (III.

393)^

Abdullah Efendi (Hakikîzâde) Ya-

tagan Zaviyesi eyhi olup 15 sene

sonra 1184'de (1770/71) vefat etmi-,

tir. (III. 384/85)

Abdullah Efendi (Hamidîzâde)

eyhülislâm Mustafa Efendi'nin olu-

dur. Müderris, molla, Mekke payesi,

stanbul payesi ve sonra Anadolu pa-

yesi oldu. 1 Cemaziyelâhir 1126'da

(23 Haziran 1811) vefat eylemitir.

Edirnekap'da medfundur. Hayr sa-

hibiydi. (III. 393)

Abdullah Efendi (Hâmidzâde) Ka-

zasker Hâmid Efendi'nin oludur. Mü-

derris, molla olup Cemaziyele\^-el
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1123'de (Haziran-Temmuz 1711) s-
tanbul kads olmu ve Cemaziyelâhir

1124'de (Temmuz 1712) azledilmi ve

Rebiyülâhir 1 126'da(Nisan-Mays 1714)

Anadolu kazaskeri olup Cemaziyelâ-

hir 1127'de (Haziran 1715) ayrlmtr.
Rebiyülewel 1130'da (ubat 1718) Ru-

meli payesi oldu. 5 ewâl 1133'de ( 30

Temmuz 1721) vefat eyledi. Yumuak
huylu, cömertdi. (III. 372/73)

Abdullah Efendi (Hamzazâde)
Hamza Efendi 'nin(-»') oludur. Mü-
derris ve 1 Muharrem ll69'da (7

Ekim 1755) am mollas olup sonra

vefat etmitir. (III. 380; II. 254)

AbduUah Efendi (Hastazâde) Bur-

sa eyhlerinden ve Ümmi Aziz mü-
ridlerinden olup 11 59 'da (1746) vefat

etti. (IIL 378)

Abdullah Efendi (Hâimzâde)
Emin Mehmed Efendi'nin(-^) olu-
dur. Rebiyülâhir llBö'da (Temmuz
1772) Havass- Refia kads olup ev-
val 1192'de (Kasm 1778) vefat eyle-

mitir. Edirnekaprda medfundur. (IIL

386; I. 405)

Abdullah Efendi (Hâimzâde) Sey-

yid Mehmed Efendimin(-*) oludur.
Rumeli kazaskerlii vekayi kâtibi

iken 28 Muharrem 1213'de (12 Tem-
muz 1798) vefat etmitir., ^Edirneka-

prda medfundur. (IV. 231)

AbduUah Efendi (Hfzîzâde) Hfz
Mehmed Efendi^nin(-^) oludur. Hâ-
cegândan olup gümrük kâtibiydi. Re-

ceb 1204'de (Mart-Nisan 1790) vefat

edip Üsküdar'a defnedildi. (III. 389;

il 234)

Abdullah Efendi (Hocazâde) Mual-
limdi Sultanî Ömer Efendimin olu-
dur. 992'de (1584) dodu ve müderris

oldu. Cemaziyelevv^el 1029'da (Nisan

1620) Galata mollas ve o sene Receb'

de (Haziran) stanbul kads olup Re-

ceb 103rde (Mays 1622) babasyla

beraber ayrld. 6 Safer 104rde (3 Ey-

lül 1631) de Anadolu kazaskeri olup

bir gün sonra azledilip c sene Receb'

de (Aralk) ikinci defa ati.nd. Zilhicce

1042'de (Haziran 1633) Rumeli kazas-

keri olup Revan seferinden dönüte
Msr mollas oldu. Zilk;rde 1045'de

(Nisan 1636) vefat etü. Âlim, edip, cö-

mertdi. Olu Osman Efendi'dir. (III.

366)

Abdullah Efendi (Hocfizâde) (Sey-

yid) Sudûrdan Osman E-endimin o-
ludur. Müderris, Selanik, Zilhicce

1136^da (Eylül 1724) Edirne mollas,

ll44'de (1730/31) Mekke payesi ve

ll45'de (1732/33) stanbul payesi ol-

du. 1157'de (1744) Anadolu kazaskeri

olup senesinde azledilmi A^e Zilhicce

ll60'da (Aralk 1747) vefat eylemitir.

Edirnekaprda medfundu.-. (IIL 378)

AbduUah Efendi (Hoc£zâde) (Sey-

yid) Müderris olup 1S 5 'de (1781)

vefat etti. (IIL 387)

Abdullah Efendi (lâh zade) Meh-
med Efendi'nin(->) oglucur. Müderris

olup Receb 1139'da (Mart 1727) vefat

etti. (IV. 182)

Abdullah Efendi (tsâzâde) Müder-
ris, am, Rebiyülâhir 1168^de (Ocak-

ubat 1755) Medine mollas oldu.

Orada vefat etmitir. Og:u Arif Meh-
med Efendi'dir(-^). (III. 380)

Abdullah Efendi (sâzMe) Müder-
ris, molla, bilâd- hamse ve Medine
mollas oldu. Bu senelerde (17901ar)

vefat eylemitir. Kevâkibîzâde Râid
Efendi bunun damaddr. (IIL 391)

Abdullah Efendi (Ivâz Paazade)
Mustafa Bey'in(-+) ogludr. Müderris



olup 12l5'de (1830/01) vefat etmitir.

Buna babasnn vefatnda dedesi ey-

hülislâm brahim Beyefendi müder-

rislik verilmesini padiahtan rica ey-

lemi, '"mültehi oldukda verilsin'' di-

ye irade çkmt;-. (IV. 452)

Abdullah Efendi (Kadzâde) Ende-

rûnludur. çkiler kethüdas ve sonra

kapcbaikla çkarak Yeniçeri silah-

dar aas oldu. Sonra vefat etmitir

(1700-1710 aras). (III. 370)

Abdullah Efendi (Kavakçzâde)

Edirnelidir. Mücerris, Sof)^a mollas

olup azledilmii; . Edirne'de iken 17

Rebiyülâhr 1115 de (30 Austos 1703)

stanbul kads omp Kbrs'a gönderil-

di. Dönüünden sonra Badad kads

oldu. Azledilmi olarak Cemaziyelev-

vel 1124'de (Haziran 1712) Bursa'da

vefat etti. Namuslu, dindard. (III. 371)

Abdullah Efendi (Kecdehan da-

mad) Müderris, molla, 1072'de

(1661/62) stanbul kads oldu. Mu-

harrem 1073'de (Agustos-Eylül l662)

azledildi. 1079'da (1668/69) vefat ey-

ledi. '^Kitab-i îcâ::-at"a kadar Hidâyeyi

erhetmi bir fâzldr. (IIL 368)

Abdullah Efendi (Keresteci^âde)

Amasyaldr. Babas Keresteci Ali Çe-

lebi olup güzel ^ esli olduundan Am-

cazade Hüseyin Paa ve sonra Kara

Mustafa Paa^ya imam oldu. 1087'de

(1Ö76) imam- ralis ve sonra imam-

sân ve a'bâr 1097'de (Temmuz

1686) imam- e^^^^el-i sultanî olup s-

tanbul payesi verildi. Muharrem 1099'

da (Kasm l687) azlolup sonra Manisa

mollas oldu. Muharrem 1103'de

(Ekim 1691) vefat eyledi. Mûsikîinas-

d. (III. 369)

Abdullah Efedi (Kethüdâzâde)

Edirnelidir. Müderris, 1202'de (1787/

SQ^ Kudüs mollas oldu. Sonra vefat

etti. (IIL 389)

Abdullah Efendi (Kzdca Hayred-

dinzâde) Bergamaldr. Müderris, An-

kara mollas oldu. Azledilmi olarak 6

Muharrem 1026'da (14 Ocak l6l7)

vefat etti. Tasa\n^ufun inceliklerine vâ-

kf, hikemiyat ve riyaziyat ve kelâmda

arif, air idi. Kaside-i Münfericdye

Türkçe erh yazmür. (III. 365)

Abdullah Efendi (Kundakçzâde)

Sultan Selim Camii 'nin mehur imam
olup 11 a'bân 1199'da (19 Haziran

1785) Ayazma'daki sahilhanesinde

vefat etti. Çok mal vard. (III. 388)

Abdullah Efendi (La'lîzâde) eyh
Se^^'ld Mehmed Efendi oludur. 1087'

de (1676) dodu. 1124'de (1722) Ha-

eb mollas olup o sene azledildi. 3

Cemaziyeie\^^el 1139'da (27 Aralk

1726) vefat etti. Kaenderhane'nin

bânîsidir. (III. 373)

Abdullah Efendi (Martolos) Hâmid

Efendi'nin oludur. Müderris, iki defa

Badad ve birer defa Diyarbekir, Fili-

be, Yeniehir, Bosna, Kudüs ve Medi-

ne kads oldu. I6 Ramazan 1006'da

(22 Nisan 1598) vefat etti. Eyüp'de ba-

basnn yannda medfundur. ^âzl,

âlimdi. Oullarna "Martoloszâdeler"

denir. Bunlardan Mustafa Efendi(-^)

^^e Mahmud Efendi(-*) vardr. (IIL 364)

Abdullah Efendi (Mektûbîzâde)

Müderris olup IIL Selim devri (1789-

1807) balarnda vefat eyledi. Olu
Atâuilah Mehmed Efendi' dir(-^). (IIL

389) ,

Abdullah Efendi (Merhabazâde)

Merhaba lâkapl Muhyiaain Mehmed
Çelebi'nin(~>) oludur. Müderris iken

950'de (1543) vefat etti. Olu Ahmed
eyhî Efendi'dir. (IV. 344)
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Abdullah Efendi (Mestçizâde) Mü-
derris, Revan, Selanik, Safer ll40^da

(Eylül-Ekim 1727) Bursa mollas, son-

ra Mekke payesi ve sonra Hemedan
mollas olup ll45'de (1732/33) stan-

bul payesi, Cemaziyele^n'^el ll47'de

(Ekim 1734) Anadolu payesi ve
a'bân 1150"de (Aralk 1737) Anadolu
kazaskeri olup 22 Rebiyülev^'^el

1152^de (29 Haziran 1739) vefat etti.

erl meselelere ve siyasî gelimelere
vâkft. (III. 377)

Abdullah Efendi (Mîrcanzâde)
Mîrcan bin Abdullah- ranîmin olu-
dur. ran'dan Bursa'ya ve sonra stan-

bul'a göçerek müderris oldu. Sonra
Diyarbekir'e gönderildi ve buradan
hacca gitti. Sonra stanbul'a döndü.
977'de (1569/70) vefat etti. Fazilet sa-

hiplerindendi. (III. 363)

-2 Abdullah Efendi (Musazâde) 1 1 30
da (1717) dodu. Kad oldu. 1182'de

(1768/69) vak'anüvis olup az müddet
sonra azledildi. 1186'da (1772/73)
müneccim-i sân oldu. 18 Ramazan
1198'de (3 Austos 1784) vefat etti.

Yerine Sâdk Efendi tavin edildi. (III.

387)

Abdullah Efendi (Muslihiddinzâ-
de) Yokyok Muslihiddin Efendi'nin

oludur. Müderris, molla, Cemaziye-
îe\^^el. 1058'de (Haziran 1648) stan-

bul kads olup Receb 1058'de (Aus-
tos 1648) azledildi. Sonra Anadolu
payesi verildi. Rebi^lâhir 1065^de

(ubat 1655) vefat etti. (III. 367)

Abdullah Efendi (Müftîzâde) ey-
hülislâm Ahmed Efendi'nin kardei-
dir. Müderris, Bursa mollas, 1200'de

(1786) Medine kads oldu. Cemazi-
yelewel 1201'de (ubat-Mart 1787)

^^efat eyledi ve Sultan Bâyezid kabris-

tanna defnedildi. (III. 388)

Abdullah Efendi (Müftîzâde) Selâ-

niklidir. Müderris, Muharrem 1223'de

(Mart 1808) Yeniehir mollas oldu.

Sonra yükselerek Mekke payesi oldu

ve 1244 (1828/29) tarihlerinde vefat

etti. Olu Mustafa Necib Efendi'dir.

(i: 396)

Abdullah Efendi (Müslirazâde)
Müderris, Edirne ve Muharrem 1165^

de (Kasm 1752) Medine modas ol-

du. Sonra vefat etmitir. (III. 380)

Abdullah Efendi (Mütebahhir)
Bursah Mehmed Efendi'nin oludur.
Müderris olup Receb 1093'de (Tem-
muz 1682) vefat etti. Fâzl :akihdi.

(III. 368)

Abdullah Efendi (Nurullahzâde)
Alaehirli Mustafa Efendi'nin oludur.
Müderris, molla ve sonra Meklce mol-

las oldu. Azledilince Msr'da Çerce'

ye gönderildi. Döndükten son:;a 1105'

de (1693/94) stanbul kadiM olup

e^^'âl 1106'da (Mays-Haziran l695)

Anadolu pâyesiyle azledildi. C:emazi-

yelâhir 1107''de (Ocak 1696^ ikinci

defa stanbul kads olup Ramazan
1108'de (Nisan 1697) azlolundu. Re-

biyülâhr 1112'de (Eylül-Ekirr. 1700)

Anadolu kazaskeri olup 5 a'bân 1113'

de (5 Ocak 1702) Edirne'de vefat etti.

Davalar kesin olarak halleder, edip-

di. Önceleri uzun müddet Mshmud-
paa nâibliginde bulunmutur. Kar-

deinin olu Mustafa Efendi 'dir(-+).

(III. 370)

Abdullah Efendi (Pamakçzâde)
eyhülislâm Ali Efendi'nin oludur.
Müderris, molla,- Mekke payesi olup

1126'da (1714) stanbul kadiM olup

1127'de (1715) azledildi. 1130'da

(1718) nakibüleraf olup 1132'de

(1720) azledildi. 1133'de (1721) Ana-
dolu kazaskeri olup 1134'de (1722)



ayrld. Cemaziyele\^"el ll43'de (Ka-

sm-Aralk 1730) Rumeli kazaskeri

olup 10 Ziika'de 1143'de (17 Mays
1731) eyhülislâm oldu. 21 a'bân

ll44Me (18 ubat 1732) azledilip

hacca gitmesine izin^^erildi. Dönüte
üç-dört ay am'da p:urup Konya'ya

geldiinde ll43'de i 1732/33) vefat

etti. Hz. Meydâna Tü diyesi kapsnda
medfundur. Oullan Mustafa Efen-

di(->) le sudûrdan Mshmed Nu'man
Efendi ^-^e Selim Efendi, kz Safiye

Hanm'dr(-*). Bu kzndan torunlar,

Dürrîzâde Nurullah Efendi, AtâuUah

Efendi ve Arif Efendi'dir. Pamakçzâ-
delerden brahim Efendi ve Abdullah

Efendi vardr. kincinin oglu sudûr-

dan brahim Efendi'c-ir. Selim Efen-

dimin oglu Mustafa Nâkd Efendi

olup bunun oullar Abdullah Râid
Efendi(-») ile Mehmed Zekî Efen-

di'dir(-*). Bu aileden Terfik Efendi

1303'de (1885/86) vefat etti. Çou Eg-

rikaprda medfundur. (IIL 375)

Abdullah Efendi (I amakçzâde)
Müderris, 1203^de (1738/89) Üsküdar

mollas oldu. 1213 (l"98/99) tarihine

dogiTi am mollas olup orada vefat

etmitir. (III. 391)

Abdullah Efendi (Rodosîzâde) b-
rahim Efendi'nin oludur. Müderris,

Edirne rnollas, Mekke payesi, Cema-

ziyele\^^el 1113'de (Ekim 1701) istan-

bul payesi, Cemaziyelâhir lll6'da

(Ekim 1704) stanbul cads oldu. Re-

ceb'de .(Kasm) azledilip 15 e\^-^â

in6^da (10 ubat 1705) vefat eyledi.

Emir Buhar civarnda medfundur.

Dindar, gönüllerin sev^gilisi, nesih ve

talik yazda mahir bir hattatd. (IIL

370)

Abdullah Efendi (BLuhzâde) Bur-

sal Mustafa Efendi' nin oludur. Mü-

derris, Haleb, Medine mollas olup

1015'de (1606/07) vefat etü. Âlim ve

Divan sahibi airdir. (IIL 365)

Abdullah Efendi (Sadreddinzâde)

Kad olup mektübî-i fetv^â oldu. 18

Rebi^ailewel 1195'de (15 Mart 1781)

vefat etti. (IIL 321)

Abdullah Efendi (Sadreddinzâde)

Müderris, Muharrem 1254'de (Nisan

1838) Haleb mollas, a'bân 1266'da

(Haziran 1850). am kads ve Muhar-

rem 1269'da (Ekim-Kasm 1852) Medi-

ne kads olup o sene sonunda (Aus-

tos-Eylül 1853) vefat etti. (IIL 397)

Abdullah Efendi (San) umnulu-
dur. Esirî Mehmed Efendi'nin eyhü-
lislâmlnda fetva emini oldu. Daha
sonra Diyarbekir kads olmusa da

gidemeyerek 1071 'de (1660/61) vefat

etmitir. Fakihdi. Mecmuas vardr.

(IIL 368)

Abdullah Efendi (San) Bursal ve

Emir Sultan Tekkesi eyhi Abdurrah-

man Efendimin oludur. Müderris,

Bursa- mollas oldu. Safer 1072 'de

(Ekim l66l) vefat eyledi. (IIL 368)

Abdullah Efendi (Sekbanbazâ-
de) Mektûbî-i sadâret halifelerinden

olup hâcelik rütbesi verilmiti. 9

a"bân 1219'da (13 Kasm 1804) vefat

etmitir. (IIL 392)

Abdullah Efendi (Seyyid) Bâbâl-

den yetierek Divan- Hümâjam bey-

likçisi oldu. 9 ev^^âl 1202 'de (13

Temmuz 1788) vefat etmitir. Naki-

bendî tarikatndan olup sâlihdi. (III.

388)

Abdullah Efendi (Seyyd) Nevres

Abdürrezzâk Efendimin(-*') oludur.

Müderris olup 1 Rebiyülevvel

1204'de (19 Kasm 1789) vefat etti.

Edirnekap'da medfundur, (IV. 587)
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Abdullah Efendi (Seyyid) Sünbülî

eyhlerinden olup 1 Cema2iyele\^^el

1217'de (30 Austos 1802) vefat etti.

Karaba Mezarlgrnda medfundur.

(III. 392)

Abdullah Efendi (Seyyid) Bursa da

yerleik iken 1228 'de (1813) vefat ey-

lemitir. Fâzii bir muhaddisti. (lîl. 392)

Abdullah Efendi (Seyyid) (Hac)
Mektûbî-i sadr- âlîkaleminden yeti-

ip serhalife olarak Zilhicce 1126'da

(Aralk 1714) mektupçu olmu A^e

a'bân 1128'de (Austos 1716) sipa-

hiler kâtibi olup 1134^de (1721/22)

vefat etmitir. Silvrikapr'da medfun-

dur. (III. 373)

Abdullah Efendi (Seyyid) (Hac)
Müderris ve \efa eyhi olmutur. 2

Ramazan 121 dc (28 Ocak 1800) ve-

fat etti. HCirikap'da medfundur. (III.

^ 392)

Abdullah Efendi (Seyyid) (Hac)
Ayasofya imam- e\'\^eli olup Cemazi-

yelâhir 1293 'de (Temmuz 1876) A^efat

etmitir. (IIL 398)

Abdullah Efendi (Sddîkîzâde) Ha
lil Mehmed Efendimin(-^) oludur.

Müderris ve Haleb mollas olup 120

T

de (l"86/87) vefat eyledi. Edirneka-

pr'da medfundur, (III. 388; II. 295)

Abdullah Efendi (Sirkecizâde) Ba-

bas Kasmpaa'da sirkeciydi. Bu çal-

p müderris olarak Safer 1108'de

(Eylül 1696) vefat etti. (III. 370)

Abdullah Efendi (Subhîzâde) air

Subhî Ahmed Efendi 'nin so^mndan-

dr. Kalemden yetiip hâcegândan ol-

du. ewâl ll6rde (Ekim 1748) ruz-

nâme-i sân, sonra maliye tezkerecisi

olup 11 65 'de (1752) o göreve tekrar

getirilmitir. ev-v^âl 1171'de (Haziran

1758) yeniçeri kâtibi, 26 S.; han 11"2

de (24 Nisan 1759) sacâret kethüdas

oldu. ''Oldu Subhîzâde Abdullah

Efendi kethüda''" tarihidir. Muharrem
1184'de (Mays 1770) azledilerek ta-

raya gönderildi ve Ramazan'da (Ara-

lk 1170/Ocak 1771) geri döndü. ev-
val 1175'de (Mays 1762) bamuhase-
beci olup 1177'de (1763/64) azledil-

mi olarak vefat etti. Kâtip ve airdir.

(III. 383/84)

Abdullah Efendi (er'îyatç) Mü-
derris, Kudüs, ll43^de (1730/31) Ga-

lata mollas olup sonra vefat etti. (III.

375)

Abdullah Efendi (eyh) (Hac)
Nevehirli Ali Efendim:n(-») oludur.

Müderris olup 1211'de (1796/97) vefat

etti. Damad brahim Paamn Üsküdar

Mezarl'na defnedildi, (III. 542)

Abdullah Efendi (eyhzâde) Mü-

derris, molla, Medine mollas ve

ll46'da (1733/34) stanbul kads
olup ertesi sene Anadolu pâyesiyle

azledildi. 1152'de (1739/40) Anadolu

kazaskeri olup 1153'de (1740) azledil-

mi ve ll62'de (1749) vefat eylemitir.

Keskindede kabristannda medfun-

dur. lim ve fazilet sahibiydi. Olu
Mehmed Refî' Efendi' d: r(-^). (IIL 379)

Abdullah Efendi (Tatar) Krmldr.
eyhzâde Mustafa Dedemin akirdi

usta bir hattatdr. 999^cia (1591) vefat

eylemitir. (III. 363)

Abdullah Efendi (Tatarckzâde)

Krml Osman Efend/nin oludur.

Il43'de (1730/31) dodu. Vassâfzâde

Es'ad Efendiye tezkireci oldu. Lim-

niye gönderildiyse de ::ir sene olma-

dan geri döndü. Sonra Haremeyn
müfettii oldu. 11 85 'de (1771) Kudüs,

1186^da (1772) Msr ve ewârde
(Ocak 1773) oradan Medine mollas,



sonra stanbul payesi ve 1202'de

(1787/88) Anadolu payesiyle ordu

kads olup yolda azledildi. 9 ev^^^âl

1204^de (22 Haziran 1790) Anadolu

kazaskeri ve Zilhiccemde (Austos)

Rumeli kazasked oldu. Muharrem

1209"da (Austos 1794) Güzelhisara

gönderildi. Dönüte 1210^da (1793/

96) ikinci kez Rumeli kazaskeri tayin

edildi. 9 Zilka^de 12irde (5 Haziran

1797) vefat etti. Edirnekaprda med-

fundur. Gayet ze:i, fâzl fazlasyla cö-

mertti. Oullar Osman Atf Efendi(^)

ile sudûrdan Ahmed Reid Efendi'dir.

Onun olu Kâmil Efendrdir. Tomnla-

rmdan biri de Bahâeddin Mehmed

Efendi'dir(^). (EL 390/91)

Abdullah Efeadi (Ubeydullah)

Kâgarî Tekkesi eyhi Abdullah Efen-

di'nin(-^) oludur. 1174^de (1760)

babasnn vefat üzerine eyh oldu.

45 yandayken 1184'de (1770/71)

vefat etti. Yerine îsâ Efendi(->) geçti.

(III. 382)

Abdullah Efendi (Uryânîzâde)

Müderris, 1203 de (1789) Üsküdar

mollas oldu. 1213'de (1798/99) Bur-

sa mollas olup orada vefat etmitir.

(IIÎ. 392)

Abdullah Efendi (Uakîzâde) Fa-

sihi Mehmed Efendi'nin(-^) oludur.

Kad olup 1084 de (l673) vefat eyle-

di. airdir. (III. 368; IV. l67)

Abdullah Efendi (Vâizzâde) Malat-

yaldr. Müderris oldu. 1255'de (1839)

vefat ederek .kaynpederi Ahmed

Efendimin(-^) vanma, Duvardibime

defnedildi. (III. 397)

Abdullah Efendi (Yahyâzâde) He-

kimbazâde Yahya Efendimin olu-

dur. Müderris, Msr mollas oldu.

1134'de (1721/22) Msra giderken

stanköy'de vebadan vefat etmitir.

(III. 373; IV. 638)

Abdullah Efendi (Yazc) Sarayda

dârüssaâde dairesinde bulunarak dâ-

rüssaâde aasna yazc oldu. Il64'de

(1751) azledilip hâcegânhkla ll66'da

(1753) mevkufatç, Rebiyülewel 1167'

de (Ocak 1754) darbhane emini, ev-

val ll68^de (Temmuz 1755) tophane

nâzn, 1170'de (1756/57) ehremini,

azilden sonra 117rde (1757/58) silah-

dar kâtibi ve sonra 1177'de (1763/64)

mevkufatç olup 1178'de (1764/65) az-

ledildi. Sonra vefat eylemitir. (III. 384)

Abdullah Efendi (Yedikuleli)

(Emirzâde) Hasan Hâimî Efen-

dimin oludur. Hafz Osman Efen-

dimden hat sanatim örendi, hnrahor

Camiimin imam olup Rebiyüle\^^el

ll44'de (Eylül 1731) vefat etti. Baha-

riyemde defnolundu. Âlim, hat sana-

tnda mahirdir. Olu Abdülhalim Ha-

sib Efendi'dir(^). akirdi Erikaph

Mehmed Râsim Efendi'dir. (III. 374)

Abdullah Efendi (Zeynîzâde) Bur-

saldr. Müderris olup 1012'de

(1603/04) vefat etti. (III. 365)

Abdullah Efendizâde bak. brahim

Fehim Efendi

Abdullah Enis Efendi Hattat smail

Efendimin olu olup müderrisdi. 22

a^bân 1134'de (7 Haziran 1722) ve-

fat etti. (III. 373)

AbduUah Enverî Efendi Bozoklu-

dur. Akif Paamn kardei olup 1249'

da (1833/34) devriye mollas olup

1264'de (1848) vefat etti. Selimiye

Caddesi'nde medfundur. (III. 397)

Abdullah Felâhî Efendi Abdurah-

man Nesib Efendimin(-») oludur.

Küçük Ayasofya Tekkesi eyhi olup 7

Muharrem 1267^de (12 Kasm 1850)
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vefat etti. Ayrikçemesi'nde Ubey-
ciuilah Efendi"nin("+) yanma defne-
dildi. (III. 327)

Abdullah Hamdullah Paa 2a fe-

ranbolulu Ali Aga'nm oludur. Çen-
gelkörde dodu. 1195^de (1781) bos-
tancba ve srasyla haseki olup Re~
bi)âilevvei 1224xle (Nisan-Mays 1809)
bostancba oldu. Rebi^oilâhir 1230'

da (Mart 1815) azledilip 4-5 gün sonra
Babaki kulu olup 123rde (18l6) si-

pahiler agasr 1234=de (1819) mîra-

hûr- eA'Vel 20 Ramazan 1234*de (13

Temmuz 1819) vezir rütbesiyle kap-
dan- der}^â oldu ve 19 Safer 1237^de

(15 Kasm 1821) istifa eyledi, Kütahya
ve Karahisar mutasarrfigyla birlikte

sevahil muhafz, 27 Safer 1238*de (12

Kasm 1822) sadrazam olup 27 Cema-
ziyelâhir 1238^de (11 Mart 1823) azle-

7fj
dilmi ve zmit'e gidip ayn yl ma'lü-

— len orada vefat etmitir. Sâdk, iyilik-

sever ve sert olup Çengelköy^de bir

cami yapt. Olu Hasan Paa'dr. Di-

er olu zzet Bey yal ve emekli ola-

rak halen hayattadr. (III. 394/95)

Abdullah ffet Bey (Lalazâde) Nuri
Beyin oludur. Mektûbî-i sadâret ve .

sonra âmed hulefasmdan olmutur.
1212'de (1797/98) terifatç olup Ra-
mazan 1213'de (ubat 1799) azledilip

o sene Zilka^desinde (Nisan-Mays
1799) yeniçeri kâtibi oldu. Çeitli gö-
revlerde bulunduktan sonra Zilkaxie

122rd€ (Ocak 1807) rikâb- hümâ-
yûn mektupçusu, 1224'de (1809) tez-

kire-i sân, 1225^de (1810) ça\aba,
1228'de (1813) nianc ve ayn yl
defterdar- kk- sânî olup 1240''da

(1824/25) vefat eylemitir. Doru,
asildi. (III. 395)

Abdullah zzet Bey Müderris, Rebi-

)âilewel 1249'da (Temmuz-Agustos

1833) Haleb mollas olup 19 Rama-
zan 1254^de (6 Ai'alk :838) vefat etti.

(III. 397)

Abdullah Kâmî Efendi Sa dullah

Enverî Efendi'nin kardeidir. 1187'de

(1773) hâcegândan oiup mansplar
deATetti. (III. 386)

Abdullah Kâtnil Pa^)a Askerlikten

yetiip 4 eA^.^âl 129(Ma (21 Eylül

1879) mîrlivâ iken vef^t eyledi. Nak-
ibendî olup Haydarpaa'da medfun-
dur. (III. 399)

Abdullah Keaf Efendi (A'rec) Ti-

relidir. Müderris ve dersiam olup son-

ra Ayasof\.^a müderrisi oldu. 1243'de

(1827/28) vefat etti. Üsküdar'da -Aka-

a Mezadfnda defnedildi. (III. 396)

Abdullah Mâdih Efendi (Bahâed-
dinzâde) zzet Efendi /lin olu olup
müderris ve mevaliden olmutur. (III.

399)

Abdullah Mahir Efendi Bosnaldr.
Hac Beir b. Muhyiddin b. Velîyed-

din'in oludur. 1059'da (1649) do-
mutur. Müderris, Ayntab mollas ol-

du. Azledilmi olarak 12 a'bân 1122^

de (6 Ekim 1710) vefat etti. air, mün-
i, dem huylu olup Divan vardr.

(lîL 371)

Abdullah Mehmed Efendi (em-
seddinzâde) Nefeszâce emseddin
Efendi^nin(-^) torunudur. Müderris
olup ll48'de (1735/36) vefat etti. (III.

167)

Abdullah Muhib Bey Sirozlu smail
Beyin olu olup mücerris, ev\^âl

1268'de (Temmuz-Agustos 1852)
Sofya mollas, Muharrem 1278^de
(Temmuz 186l) Msr mollas, 128r
de {IS6A/65) Mekke mollas oldu.

1295 (1878) ylndan sonra vefat etü.

(III. 398)



Abdullah Musîb Paa (Babanl)

Bü^âik kardei Ahmec Paa'nm azlin-

de 1264^de (1848) mîrimîran rütbe-

siyle Süleymaniye mutasarrf olup

1268'de (1852) stanbul'a geldi. Son-

ra Çldr kaymakam ve Muharrem

1281'de (Haziran 1864 ) Van mutasar-

rf olup 1285'de (1868;' azledilip son-

ra Mara mutassarnf cldu. 21 Receb

1288'de (6 Ekim 1871) Bingazi valisi,

Muharrem 1290=da (Mart 1873) azle-

dilip 1292'de (1875) Harput mutasar-

rf olup 1293^de (187(0 azledildi. 26

Ramazan 1294'de (4 Ekim 1877) vezir

rütbesiyle Basra valisi olup 1296xia

(1879) azledildi. Beyrut^a geldi. 1298^

de (1881) orada vefat etmitir. Âlim,

cömert, ilimli, hosohbetti. Olu Rzâ

Bey^dir(^). (III. 399)

Abdullah Nailî Paa Davutpaah

Hac Halil Aamn oludur. 1125'de

(1713) Divan- Hümâyoin kalemine

girdi ve Yenikap Mevlevîhanesi eyhi

Peçuylu Arif Ahmed Efendi'ye damad

oldu. Cemaziyelâhir ll43'de (Aralk

1730) Divan- Hümâyûn kesedar

olup a'bân ll49^da (Aralk 1736)

beylikçi, ll53'de (1740) rikâb- hümâ-

yûnda beylikçi, sonra terifatç, eA^^'âl

1158'de (Kasm 1745) ikinci kez bey-

likçi, Zilka'de ll60'da (Kasm 1747)

reisülküttab, Muharrem ll67'de (Ka-

sm 1753) defterdar- ;.kk- ev\^el ve 7

â'bân ll68^de (Mays-Haziran 1755)

vezirlikle birlikte sadrazam oldu. Zil-

ka'de ll68'de (Austos 1755) azille

Sakzca gönderilip ll69'da (1755/56)

Kandiye, 1170''de (17')6/57) Selanik,

CemaziyelevA'el IHTce (Ocak 1758)

Cidde valisi olup Zilhicce 1171 'de

(Austos 1758) Mekke den birkaç saat

ayrld srada hastalmp vefat etti.

Na' Mekke'ye getirilip Zemzem Ku-

yusu yaknnda gasl ile yedi kere

Beyt-i erif tavaf ettirilip Hz. Hadi-

ce^nm yaknma defnedilrnitir. Fâzl,

hüner sahibi, temiz ve dindard. Reis-

liinde Vassâf Tanhini Avnî Efendi-

yle dier kâtiplere okutmutu. Kadirî-

hane'ye minber koydu. Olu âkir

Feyzullah Bey ve onun oullar Halil

Nurî Bey \c Abdürrahim Necib Bey'

dir. Nuri Bey'in olu Nebil Bey, Necib

Berin olu ekib Berdir. Kardei ise

ricalden Ebûbekir Vahdeti Efendi'dir.

(III. 381)

Abdullah Nebîh Paa Kapcba ve

12l4'de (1799/1800) mîrimîran olup

Resmo mutasarrh olmutur. Sonra

vefat etti. (III. 386)

Abdullah Nidâî Efendi Kâgarî

Tekkesi'nin ilk eyhi Abdullah Efen-

dimin(-+) torunudur. Hac smail

Efendi'nin(^) 1212'de (1797/98) ve-

fat üzerine eyh olup 14 ay sonra [7

Rebi>lUeweî 1213 (19 Austos 1798)]

vefat etti. Yerine Lâtif Efendi(-+) geç-

ti, (m. 382)

Abdullah Paa Ümerâdan ve sonra

beylerbeyilerinden olup 11. Bâyezid

zamannda (1481-1512) vefat eyle-

mitir. Olu Abdülkerim Çelebi'dir.

(III. 362)

Abdullah Paa Rizelidir. Ça\aluk-

tan beytülmal emn, 1002'de (1593/

94) matbah emini, 1005'de (1596/97)

kapclar kethüdas ve sonra beyler-

beyi olup III. Mehmed devri (1595-

1603) sonlarnda vefat eyledi. Olu
Defterdar Hasan Paa'dr. (III. 365)

Abdullah Paa Kurttur. Ankara bey-

lerbeyi oldu. 106rde (1651) vefat et-

mitir, (lîl. 367)

Abdullah Paa Endurûnludur. Yük-

selerek rikâbdar- sehriyârî oldu.
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lOlTde (1661/62) Silifke paas, son-

ra Girmen beyi oldu. Muharrem 1092'

de (Ocak-ubat l681) vefat etmitir.

(III. 368)

Abdullah Paa Gürcüdür. Yeniçeri

olup yükselerek 1099'da (1688) kul

kethüdas, sonra Rumeli beylerbeyi

payesi olup sonra ayrlmtr. llOl^de

(1689/90) sekbanba oldu. 1103'de

(1691/92) Bursa mutasarrf, sonra

vezirlikle Yeniçeri aas oldu. 1106'

da (1694/95) Bursa sancayla Belg-

rad muhafz olup 1108'de (1696/97)

ayrld ve sonra vefat eyledi. (III.

369/70)

Abdullah Paa Deyâ beylerinden

olup 1122'de (1710) vefat etti. Beik-
ta'ta Sinan Paa Mezarlg'nda med-
fundur. (III. 371)

Abdullah Paa Cebeci Oca'ndan
yetiip cebeciler kethüdas olup ev-
val 1136"da (Temmuz 1724) cebeciba-

oldu. 1143^de (1730/31) kendisi ve

cebeciler kethüdas Abdülkadir Aa
ve Baçavu smail Aa ile birlikte az-

ledildi ve Cemaziyele^A'eFde (Kasm
1730) taraya memur oldular. Sonra

mîrimîranlkla Seddüibahir muhahz
oldu. Muharrem ll47'de (Haziran

1734) Rodos'da vefat etti. (lîL 376)

Abdullah Paa Yeniçeri olup yükse-

lerek seksoncuba, e\^'âl ll45'de

(Mart-Nisan 1733) kul kethüdas,
ll47'de (1735/36) yeniçeri aas
olup Rebiyiile\a^el 1150'de (Temmuz
1737) vezirlikle birlikte sadâret kay-

makam oldu ve sadrazamn geliin-

de de aalkta brakld. Rebi\âile\a^el

11 51 'de (Haziran-Temmuz 1738) Vi-

din'de vefat edip ve orada Hünkâr
Camii'nde defnedilmitir. Sâdk ve

cesurdu. Molla eref Mescidi yannda
bir mektep yapt. (III. 377)

Abdullah Paa Arna vut beylerinden

olup îkodra beylerbeyi olmu, 1159

(1746) ve 1160 (1747) yllarnda ora-

da bulunmu ve sonra vefat etmitir.

(III. 378)

Abdullah Paa poz udur. Beylerbe-

yi ve Karahisar muta; arrf olarak or-

duda görevlendirildi. 11 84^de (1770/

71) Sultanönü Sancarnm eklenme-

siyle brail'e memur oldu. 1185^de

(1771/72) Klburun muhafz oldu.

1 SO'da (1772/73) Varna serasker

kaymakam olup sonra vefat eylemi-

tir. Olu Mahmud Pa.ya ve kardeinin

olu da Ahmed Paa'dr. (III. 385)

Abdullah Paa Badad valisi Ömer
Paa'nn kethüdas olup 1190'da

(1776) vezir rütbesiyle Badad ve M-
sr valisi olup 1192 (1778) balarnda
vefat etti. Kudretli bir idareciydi. (III.

386)

Abdullah Paa Bon aktr. Hekimzâ-

de Ali Paa'nn Enderun aalarndan
olup sonra Bosna de/terdar olan s-
mail Aga'mn oludur. 1135'de (1722/

23) dodu. stanbura geldiinde En-

derun'a girdi. Baçukîdar ve sonra si-

lahdar- ehriyârî oldu. 1187 sonlann-

da (1774 balar) vezir rütbesiyle rikâb

kaymakam oldu. 1188 balarnda
(Mart-Nisan 1774) azledilerek Karahi-

sar'a gönderildi. Ardndan Sivas valisi

ve sonra Anadolu sol kol asker sürü-

cüsü oldu. Harpden sonra Rebiyülev-

vel 1189'da (Mays 17'o) Mara valisi

olup ekyay datt ve ardndan Ana-

dolu valisi oldu. 119Vde (1777) Ru-

meli A'^alisi, ardndan Diyarbekir ^alisi

ve ayn yl smail seraskeri, 1194'de

(1780) Bosna, 1196'da (1782) Belgrad

valisi olup 29 Rebiyülev^^^el 1199'da (9

ubat 1785) anszn vefat etti. Sâdk,

doru idi. (III. 387)



Abdullah Paa Adana mütesellimi

olup 1201^de (1786/87) mîrimîran

rütbesiyle Azir (Uzeyr) mutasarrf ol-

du ve sonra vefat ett:. (III. 388)

Abdullah Paa Salnaldr. Yüksele-

rek mîrimîran olup Cemaziyele\^^el

1210=da (Kasm 1795) nebaht mu-

hafz oldu. Ramazan*da (Mart 1796)

azledildi ve sonra tekrar nasbolundu.

1212^de (1797/98) vefat etti. Olu ri-

calden CaTer ve Sâd.k beylerdir. (III.

391)

Abdullah Paa Adanal Ömer Paa'-

nn oludur. Il62^de (1749) dodu.

Babasnn amada vefaü üzerine s-

tanbul'a geldi ve Hekimolu Ali Paa'

nm kzyla evlendi. Devlet hizmetle-

rinde tecrübe olunms ferman buyu-

mimayla Babaki ku'.u oldu. 20 Rebi-

yülâhr 1209^da (14 Kasm 1794) ça-

vuba olup 20 Receb 1210xia (30

Aralk 1796) azledikl. 3 Receb 1214-

de (1 Aralk 1800) vezir rütbesi verilip

Anadolu valiligiyle sadâret kaymaka-

m oldu. 2 ewâl 1215^de (16 ubat

1801) vefat etti. Kaynpederinin türbe-

si haricinde medfundur. Akü, tedbir-

li ve güzel ahlâk sâh.biydi. (III. 392)

Abdullah Paa Bagdad valisi Süley-

man Paa'nm kölesiiir. Ona kethüda

olup 1225'de (1810) Van kaymakam
ve ardndan vezirlikle Badad valisi

oldu. Muharrem 1228'de (Ocak 1813)

vefat etti. Ya 50'ye -sarmt. (III. 393)

Abdullah Paa Kapcba, yüksele-

rek mîrimîran ve Kars muhafz oldu.

1226^da (1811) vezirlikle Erzurum va-

lisi olup Muharrem. 1228'de (Ocak

1813) orada vefat eviedi. (III. 393)

AbduUah Paa Ari- b Melek Ahmed
Paa'mn oludur. Gençliinde kap-

cba olup bu görevde uzun yllar

kalmt. 1229'da (1814) vezir rütbe-

siyle Konya valisi oldu. Bir iki sene

sonra vefat etmitir. (III. 394)

Abdullah Paa Yükselerek kapc-

ba ve sonra Sayda mütesellimi ve

mîrimîran oldu. 3 Rebi}âile\^^ei 1235'

de (20 A-alk 1819) vezir rütbesiyle

Sayda valisi olup Ramazan 1237'de

(Haziran 1822) Konya^-a gönderildi.

1238 (1823) ylndan sonra vefat ey-

lemitir, (m. 394)

Abdullah Paa Yükselerek mîrimî-

ran oldu. Sonra Anapa muhahz olup

1246 (1830/31) tarihlerinde vefat et-

mitir. (III. 396)

Abdullah Paa Cezzar Ahmed Paa'-

mn oludur. Yükselerek 1230'da

(1815) vezir rütbesiyle Sayda valisi ol-

du. 1235"de (1819/20) azledilip 1237^

de (1821/22) tekrar atand. 1247'de

(1831/32) Msr'a götümldü. Sonra s-

tanbuPa gelip yedeti. 1271 (1854/55)

ylma doru vefat eylemitir. (III.

397/98)

Abdullah Paa Askeriikten yetierek

uzun müddet Trablusgarb'da bulun-

du. Sonra 3. Ordu livas oldu. Zil-

ka'de 128rde (Nisan 1865) vefat ey-

ledi. (III. 398)

Abdullah Paa (Azmzâde) Meh-

med Paamn oludur. Mîrimîran rüt-

besiyle çerde babuu ve Trablus-

am valisi oldu. 1198'de (1784) Sivas,

vezirlikle Ramazan 1200'de (Tem-

muz 1786) Diyarbekir valisi olup azil-

den sonra Rodos'a gönderildi. Zil-

ka'de 1201 'de (Agustos-Eylül 1787)

Adana, sonra Konya valisi oldu. Ce-

ma2iyelev\^^el 1206'da (Ocak 1792)

çel Cema2iyeie\^^el 1208'de (Arahk

1793) Anadolu ve ardndan Haleb,

1210'da (1795/96) am ve sonra Ma-
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ra ve 1213^de (1798/99) Diyarbekir

valilii eklenmesiyle Msr valisi ve
12l4'de (1799/1800) am valisi olup
Safer 1222^de (Nisan 1807) azledildi.

Rebiyülewel 1223^de (Mays 1808)

Rakka valisi olup azledildi. 1227^de

(1812) Hamid Sanca mutasarrf
olup 1228^de (1813) Hama'da vefat

eylemitir. Ya 90 akn olup Ha-
malda vakflan ve bü\nak bir medre-
sesi vardr. Olu Halil Paa olup Sul-

tan Abdülaziz devrinde (1861-1876)

am'da vefat eylemitir, dieri Hafz
Bey yakn zamanda vefat etti. Bu Ha-
fz Beyin olu Mehmed Bey, Fâzl
Mustafa Paaya kethüda ve Kânî Pa-

aya damad olmutur. (III. 393)

Abdullah Paa (Babanl) Yeeni
Mahdum Paa ile Baban sancanda
halef ve selef oldu. 1240 (1824/25)

tarihlerinde vefat etti. (III. 395)

Abdullah Paa (Boynueri) Ker-

küklü Se>yid Hasan Paamn olu-
dur. Enderûnludur. Hassa silahorle-

rinden olup kapclar kethüdas oldu.

Muharrem 115rde (Nisan-Mays 1738)

mîrahûr- e^-el olup Zilka'de 1158'de

(Aralk 1745) vezirlikle Kbrs ve Ra-

mazan 1159''da (Eylül-Ekim 1746)
Rakka, Zilhiccemde (Aralk) ikinci kez
Kbrs valisi oldu. Rebiyüle-^-el ll60'

da (xMart 1747) Aydn muhassi oldu.

O sene 17 a'bân'da (24 Austos 1747)

sadrazam oldu. 23 Muharrem ll63"de

(2 Ocak 1750) azledildi ve ertesi gün
Rodos'a gönderildi. Cemaziyelâhir'de

(Mays 1750) Konya, sonra Bosna ve
ll64"de (1751) Msr valisi olup
ll65'de (1752) azledildi. Sonra Diyar-

bekir valisi olup Cemaziyele\^^el
1173 'de (Ocak 1760) Haleb valisi ol-

du. a'bân 1174'de (Mart 176l) orada

vefat eyledi. Yumuak huylu, gönül

okayan, cömert, maari: sever, gay-

retli ve der^4 huyluydu. Olu Ahmed
Bey ve Said Bey'dir. Aîmed Beycin

olu Ali Beydir(-^). (IIL 382/83)

Abdullah Paa (Cizyedar) Kara
Mustafa Paamn cizyedarlgmdan
yetierek 1095 ^de (1684) kapclar
kethüdas, 1097'de (l686) mîrahûr-
sân, Muharrem 1099'da 'Kasm 1687)

kapcba, llOO'de (1683/89) Baba-
ki kulu ve o sene küçük defterdar,

sonra vezirazam kethüdas oldu.

1105"de (1693/94) vezir rütbesiyle sa-

dâret kaymakam olup k;.sa süre son-

ra o' sene içinde vefa: eylemiür.

Edirne'de Üç erefeli Cami'ye defne-

dildi. (III. 369)

Abdullah Paa (Çeteci) Diyarbe-

kir'de Çermiklidir. Vezirlere levend

baaas olarak kahramanlyla ta-

nnd. Bu ün kendisini mîrimîran ey-

ledi. 1152'de (1739/40) Sivas, Cema-
ziyelâhir 11 53 'de (Eylül 1740) Diyar-

bekir, Muharrem 1154'de (13 Kasm
1743) Rakka beylerbeyi oldu. 26 Ra-

mazan 1157^de (2 Kasm 1744) vezir

rütbesiyle Diyarbekir valisi olup Ra-

mazan 11 59 'da (Eylül-Ekim 1746)

Adana, Rebiyüle^^el llSO^da (Mart

1747) Fa ve Ramazan^da (Eylül) Van,

Cemaziyele\^^el ll6rde (Mays 1748)

Trabzon, Zilhicce ll62'de (Kasm-
Araik 1749) üçüncü kez Diyarbekir,

CemaziyelevA'c! 1164 'de (Nisan 1751)

Erzurum ve RebiyülevA'el 1165 ^de

(Ocak-ubat 1752) dördüncü kez Di-

yarbekir, Receb ll66'da (Mays 1753)

Anadolu ve Receb ll6"^'de (Mays
1754) ikinci kez Erzurum, Safer

1168'de (Kasm-Aralk 1754) üçüncü
kez Sivas, Zilhicce n70'de (Austos-
Eylül 1757) Haleb, Safer 117rde
(Ekim-Kasm 1757) hac emiri ve am



valisi olup Rebhnalâhir 1172'de (Aralk

1758) taltifname-i hilmâyûn gönderil-

di. Cemaziyeievvel 1173'de (Ocak

1760) beinci kez Diyarbekir valisi

olup Rebiyüle\^^el 1174'de (Ekim

1760) Diyarbekir'de vefat eylemitir.

Çöl Arablarm yola getirmesiyle me-
hurdur. Hangi yere vardysa muvaffak

olup maarif ve edebden hissedard.

Yazsnn güzellii rnehur olup her

vard ehirde celî ^ 'azlar vardr. s-

tanbuPda Sangerz Mescidi'ne minber

koyup cami eyledi. Teiib-i Zha. En-

hârü'l-Cinân fî Vicdani Ayâti'l-

Ktr'an adh iki eseri ifamn göstermi-

tir. Yeeni Hüseyin Paa ve torunu

Ahmed Pasajdr. (III. 381/82)

Abdullah Paa (Hacegî) Ümerâdan
olup yükselerek Selanik beylerbeyi

olup 1030'da (l621) Leh harbinde

bulundu ve sonra vefat etti. (III. 365)

Abdullah Paa (Hazinedarzâde)

Süleyman Paa'nm oludur. Kapc-
ba ve Canik muhassl oldu. Rebi-

yülâhr 1258'de (Nisan 1842) vezir

rütbesiyle Trabzon "alisi oldu. Safer

1262"de (ubat 1846) azledildi. stan-

bul'a gelip Cemazyeiâhir 1262'de

(Haziran 1846) vefat eyledi. Bostan

skelesi'nde medfundur. Oullarn-
dan biri VIustafa evket Bey'dir(->).

(III. 397)

Abdullah Paa (Hsrevzâde) Bö-

lük aalklarnda bulundu. Zilka'de

lOOO'de (Austos 1592) Van beyler-

beyi oldu. 1002'de (1593/94) azledil-

di, sonra Erzurum beylerbeyi olup

III. Murad devri (1574-1595) sonla-

rnda vefat etmidir. (IIÎ. 364)

Abdullah Paa (Kc>prülü2âde) e-
hid sadrazam Fâzl VIustafa Paa'nm
ikinci oludur. 2 Sabân 1112'de (12

Ocak 1701) de eyhülislâm Feyzullah

Efendi 'ye damad ve bu günlerde kub-

be veziri oldu. Ardndan nianc ve

lll4'de (1702/03) stanbul kaymaka-

m oldu. O sene Hanya, 1117'de

(1705/06) Sakz, Rebiyüiev\^el 1119'

da (Haziran 1707) Sivas, 1121'de (1709)

Trabzon, 1122"de (1710) Agrboz, son-

ra ikinci defa Hanya, 11 24'de (1712)

ikinci defa Trabzon, sonra Musul,

1127'de (1715) Aydm valisi, n28'de

(1716) Kudüs ve Hamid sancaklaryla

Mora seraskeri, Zilka'desinde (Ekim-

Kasm 1716) nebaht muhafz,
1129*da (1717) am, 1130^da (1718)

Diyarbekir, Rebiyülevvel 1132'de

(Ocak 1720) Erzurum valisi ve Zil-

ka'de 1135"de (Austos 1723) Van vi-

layetiyie Azerbaycan ve Tebriz seras-

keri oldu. 1137'de (1724/25) Tebriz'i

fethedince Tebriz ve Van eyaletleri ve-

rilip Zilka'de 1135'de (Temmuz 1726)

seraskerlikten ayrld. 1139'da (1726/

27) Sayda \-^alis olarak Muharrem
ll4rde (Austos 1728) Kandiye, o

sene Zilhiccemde (Temmuz 1729) M-
sr, Muharrem ll44*de (Temmuz
1731) tekrar Kandiye, Rebiylilev^^el

ll45'de (Eylüi 1732) Bender ve ev-
val'de (Mart-Nisan 1733) Konya ve

ll46'da (1734/35) yine ran canibi se-

raskeri oldu. Il48'de (1735/36) ehid
oldu. Akll, olgun, cesur, tedbirli,

âdil, mücahid, âlimdi. Olu Ebû Nâ-

il'e el-îfadetü'l-Muknia fi Kraatfi-

Eimmeti'l-Erbaa adl eseri yazd. (III.

376/77)

Abdullah Paa (Muhassü) Aydnl-
dr. Orann sayl ailelerinden oldu-

undan Rebiyüle\^^el 1132'de (Ocak

1720) Rumeli pâyesiyle Aydn mu-
hassl oldu. Cesurluu ve askerlikte-

ki ustal yüzünden Cemaziyelâhir

1138'de (ubat 1726) ^^ezirlik verildi.

81



Zilhicce ll40''da (Temmuz 1728) Emi-

ne Sultan ile evlendi. 11 44'de (1731/

32) am, bir yl sonra Haleb valisi ve

ll46'da (1733/34) yine Aydm mu-
hassl oldu. Zilhicce ll47*de (Mays

1735) A^efat etti. Damad Abdurrah-

man Bey(—) olu Abdüilâtif Bey'dir.

(III. 376)

Abdullah Paa (Muhsinzâde)
lOSrde (1670/71) vefet eden Halebii

tacir Muhsin Çelebi'nin oludur. "'Mu-

sul!'' diye mehur kardei Mehmed
Efendi, darbhane defterdar olduun-

da yerine 1122'de (1710) darbhane

emini oldu. 11 25 'de (1713) birden

defterdar- skk- e\^'el, az müddet
sonra darbhane emini, be ay sonra

bamuhasebeci ve sonra küçük ruz-

nâmeci, ayrldktan sonra üçüncü kez

darbhane emini, 1126'da (1714) sadâ-

S'2 ret kethüdas olup sonra Çorlulu Ali

"~ Paaya damad oldu. Azilden sonra

Babaki kulu olup Msr'a memur ola-

rak e\^^âl 1127'de (Ekim 1715) Mora

defterdar, Rebiyüle\^'el 1128'de

(Mart 1716) Rumeli pâyesiyle Mora

seraskeri, sonra nebaht muhafz.
Rebiyüle\^^ei 1 129'da (ubat-Mart

1717) paal kaldrlarak kapclar

kethüdas, Receb'de (Haziran-Tem-

muz) ikinci defa sadâret kethüdas,

ev^'âi'de (Eylül) nianc, Zilka'de'de

(Kasm) vezirlikle Vidin valisi, Safer

1130'da (Ocak 1718) yeniçeri aas, 1

Safer 1131^de (24 Aralk 1718) Rume-

li valisi, sonra Bosna, ikinci defa Ru-

meli valisi, CemaiziyeleA^^e ll43'de

(Kasm-Aralk 1730) ikinci defa yeni-

çeri aas, Cemaziyelâhir 11 43 'de

Adana, ll44'de (1731/32) Rumeli,

ll45'de (1732/33) Bosna valisi ve Ce-

maziyeie\^'el ll49xa (Eylül 1736)

Bender seraskeri oldu. 8 Rebiyülâhr

1150'de (5 Austos 1737) sadrazam

olup 26 Ramazan i:50'de (17 Ocak

1738) stanbul'a gelci. Selanik valisi,

ardndan nebaht, i:.53'de (1740) yi-

ne Bosna valisi olup 1154'de (1741)

azlolunmu ve Safe* 1158'de (Mart

1745) RumeH valisi olup Receb

1159'da (Temrnuz-Austos 1746) Var-

na'da emekli edilmitir. O sene Ben-

der muhafz, Safer 1160'da (ubat-

Mart 1747) tekrar Bosna ve ev\^ârde

(Ekim) Trhala valisi Dup Rebi^öilâhir

1162-^de (Mat-Nisan 1749) orada ve-

fat etti. Ya 90'd. Te'dbirli, hesap bi-

lir, muktedirdi. Oullar, Mehmed Pa-

a ve Hac Ahmed Bey'dir. Kardei

Mehmed Paa ve bunun oullar su-

dûrdan Ahmed Efer.di'dir. ^Muhsin-

zadeler" halen vardr. Hatta reisülhat-

tatîn Abdullah Bey tu aileden sayg-

deer bir insandr. (I-L 379)

Abdullah Paa (Muhtar Paazade)
1201 'de (1786/87) ^ltanönü muta-

sarrf oldu. Sonra vefat eylemitir.

(III. 389)

Abdullah Paa (Sar) Canikli Ali Pa-

amn kölesi ve sonra kethüdas olup

daha sonra da Battal Hüseyin Paa'ya

kethüda oldu. 1202'^le (1787/88) or-

duya gelmek üzere mîrimîranlkla

Trabzon valisi oldu. 1206'da (1791/

92) vefat etti. Olu ^Iehmed Bey'dir.

(III. 389)

Abdullah Paa (Siisenzâde) Mîri-

mîran olarak ll66'di (1753) Bender

muhafz olmutur. Sonra vefat etti.

(III. 380)

Abdullah Paa (ehsüvarzâde)
Seyyid Mehmed P^-a'nn oludur.

Bender muhafz ve mîrimîran olup

1139'da (1726/27) vefat etti. Korku-

suz ve cesurdu. (III. 373)



Abdullah Paa 'erif) Muhammed
b. Avnî EfendiTn blHaik oludur.

Rebi^oilâhir 1272^de (Aralk 1855) ve-

zirlikle Meclis-i ^^âlâ üyesi oldu. 17

Ramazan 1274'ce (1 Mays 1858)

babasnn vefatnda Mekke emiri ol-

du. 23 Cemaziyelâhir 1294'de (Tem-

muz 1877) vefat eyledi. Âlim, akll,

tedbirli, sâdk idi, Oullar, Ali Beye-

fendi ve Muhammed Beyefendi'di r.

(ÎII. 398)

Abdullah Paa CTavanolu) lba-

sanldr. Yüksele .^ek mîrimîran oldu.

1215''de (1800/01) vefat eylemitir.

Damad Payasl '.smail Paa'dr. (IIÎ.

392)

AbduUah Paa (Uzun) Abaza Meh-

med Paamn köl esiydi. Sonra baçu-

kadan oldu. Sonra orduda Babaki

olup Rebiyüle\^^el 1182'de (Tem-

muz-Austos 17(8) mîrimîran rütbe-

siyle Karasi mutasarrf oldu. Rusya

savanda baars görüldüünden
1184'de (1770) vszidik verildi. 1187^

de (1773) Silistre -alisi, 1189'da (1775)

Diyarbekir \'aiis oldu ve Cemazye-

le\^^el 1191'de (Haziran 1777) Aydn
muhassll eklendi. Sonra Karahisar

da ilâve edildi. Eiyarbekir'e varmas-

nn ardndan 1191'de (1777) vefat ey-

ledi. Cesur ve ga/retliydi. (III. 386)

Abdullah Râicl Efendi Cezâyirii

Hasan Paamn c ivan kâtibi olup çe-

itli görevlerde bulunduktan sonra

18 Safer 1222^de (27 Nisan 1807) ve-

fat etti. Nuhku\asu'nda medfundur.

(III. 392/-93)

Abdullah Râid Efendi (Pamakç-
zâde) eyhülis.âm Pamakçzâde
Abdullah Efendi nin(->) torunu Mus-

tafa Nâkd Efencimin oludur. 1259'

da (1843) Bagdad, 1266=da (1850) Fi-

libe mollas olmutu. Daha sonra ve-

fat etti. Olu Eref Ahmed Efen-

di'dir(->). (III. 375; III. 397)

Abdullah Re'fet Bey Râif smail Pa-

azade smet Bey'n ikinci oludur.

1220^de (1805) müderris, Zilhicce 1249'

da (Nisan 1834) Yeniehir mollas, Zil-

ka'de 1260'da (Kasm 1844) am mol-

las, Muharrem 1263'de (Aralk 1846-

Ocak 1847) Medine mollas, Cemazi-

yeleA^'-^el 1265 'de (Nisan 1849) stan-

bul payesi, ev^-^âl 1269'da (Temmuz

1853) stanbul kads. Ramazan 1270'

de (Haziran 1854) Anadolu payesi ve

ewâl 1274'de (Mays-Haziran 1858)

Anadolu kazaskeri, Cemaziyele^'^^el

1275'de (Aralk 1858) Rumeli payesi,

1280''de (1863/64) Rumeli kazaskeri

oldu. 1282'de (1865/66) vefat etti.

Nuhkuyusumda medfundur. Bilgisi

orta derecede, air ve edipdi. Oulla-

r, devriye mevâlîsinden smet Bey ve

kâtiplerden zzet Beydir. (III. 398)

Abdullah Rfkî Efendi Hüdâî (Fe-

nâî) Tekkesi eyhlerinden olup mei-
hatinin 16. senesinde 1184'de (1770/

71) vefat eyledi. (III. 384)

Abdullah Said Efendi Kalemden

yetierek a'bân 1202'de (Mays
1788) kethüda kâtibi vekili ve sonra

asaleten kethüda kâtibi olmutur. Çe-

itli görevlerde bulunduktan sonra

23 Ramazan 12l6'da (27 Ocak 1802)

vefat eylemitir. (III. 392)

AbduUah Salâhaddin Efendi Gölü-

kesriye'de 1117'de (1705) dodu. Ab-

dülaziz Efendi'nin oludur. 20 yan-
da stanbul'a gelip tahvil kalemine

girdi. Sonra Hekimzâde Ali Paa'ya

masraf kâtibi ve mektupçu oldu. Ba-

naluka muharebesinde hizmetde bu-

lundu. Msr'da Cemâleddin Uakî'ye
mürid ve damad oldu 1174'de (1760/

61) Tâhir Aa Tekkesi eyhi oldu.
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Muhyiddin Arabî hazretlerini rüyada

görüp az vakitte yüzden ziyâde kitap

yazd. 29 Muharrem 1197^de (4 Ocak
1783) vefat eyledi. Tâhir Aa Tekke-

si'nde medfundur. airdir. Eserlerinin

mehuru: Tercwne~i Safiye, Mevâk-
tin~ücwn, erhti Maka7nâî-t Harn
ve Tercüm^i Mesnevî-i erif. Çili. 387)

Abdullah Selâm Efendi Ebûbekir

Paa'nm imam Ahmed Efendi'nin o-
ludur. Müderris olup 1207'de (1792/

93) vefat etti. (IIL 389)

Abdullah efik Efendi Bina emini

Yusuf Efendi 'nin oludur. Hâcegân
rütbesiyle arpa emini oldu. 1213'de

(1767/99) vefat etti. Babasnn yanma
defnedildi. (III. 391)

Abdullah Tevfîk Efendi (Pamak-
çzâde) Müderris, molla, bilâd-

hamse mollas oldu. 1295 (1878) y-
lndan sonra vefat etti. (IIL 398/99)

Abdullah Ubudî Efendi Alâiyeiidir.

Süleymaniye müderrisi olup Zilhicce

1006'da (Temmuz 1598) vefat etü.

(IIL 365)

Abdullah Vassâf Efendi Akhisar da

medfun eyh Mecdeddinn solom-

dan olup Kara Halil Efendimin ören-
cisi oldu. mtihanla 11 irde (1699/

1700) müderris ve üstadna damad ol-

du. 1137'de (1724/25) Selanik molla-

s, sonra fet\'^â emini, Ramazan
ll44'de (ivlart 1732) Msr mollas,

ll47'de (1734/35) Mekke payesi ve

Zilhicce ll49^da (Nisan 1737) Kara

Mustafa Paa'nm ran elçiliinde Ana-

dolu pâyesiyle algamczâde ile bir-

likte gömmelere memur oldu. Kan-

dehar, Semerkand \^ sfahan'da fazi-

letini gösterdi. 1154'de (1741) Anado-
lu kazaskeri olup 1155'de (1742) az-

ledildi. Zilhicce 1159'da (Aralk 1746/

Ocak 1747) Rumeli payesi oldu. 2 Re-

ceb ll62'de (18 Haziran 1749) Rume-
li kazaskeri oldu. 2 a^bân ll65'de

(15 Haziran 1752) ikinci kez Rumeli

kazaskeri oldu. 28 Rebi}aile\'A^el

ll68'de (12 Ocak 1755) eyhülislâm

olup o sene 27 Sambanda (8 Haziran

1755) azledilerek Bu>aya gönderil-

di. Döndükten sonra Zilka'de 1174'de

(Haziran 176 1) vefat evledi. E)öip'de

kaynpederinin kabri yaknnda def-

nedildi. '^Mevtüül âlim mevtü4 âlem''

vefat tarihidir. iir ve ki :ap yazmaktan

geri kalmayan âlimlerdendi. Talik ya-

zsnda güzel edas vard. Unvanü'-

erefve 1500 beyitlik Behceînamesi
ve kelâmda Zemzeme si vardr. Olu
Es'ad Efendi olup bir olu da müder-
ris Yahya Efendi=dir(-^). (IIL 382)

Abdullah Zâkirî Efendi Hüdâî
Mahmud Efendi zâkirbass Osman
Efendimin oludur. Kürsü eyhi ola-

rak Fâtih Camii vaizi iken Muharrem
1068'de (Ekim 1657) 6C yanda vefat

etü. Olu Zâkirzâde Abdülvehhâb
Efendi'dir. (IIL 367)

Abdullahzâde bak. Ahmed Efendi

Abdurrahman hak. Aodî Paa

Abdutrahman Erzincanldr. Amas-
ya'da Safiyeddin Erdebilî halifelerin-

den bir zat idi. 835'de (:.431/32) vefat

eyledi. (III. 309)

Abdurrahman Aa Hayr sahiple-

rindendir. Bu senelerde (15101ar)

vefat etti. Üsküdar'da Kefçedede'de

medfundur. (IIL 311)

Abdurrahman Aa Bosnaldr. Sa-

raydan yetierek saray aas ve hazi-

nedar olup 1099'da (1688) kap aas
olup 1102'de (1690/91) azledilmi ve

1107'de (1695/96) vefat evlemiür.

(IIL 316)



Abdurrahman Aa Halebiidir. Ka-

pcba, babaki kulu olup Cemazi-

yele\^-^el 11 25 ''de (Haziran 1713) ça-

vubaL oldu. Sonra azledildi ve

ll46^da (1733/34) vefat etti. Üskü-

dar'da medfundur. (III. 31718)

Abdurrahman Aa Endemn'dan ye-

tierek rikâbdar, cukadar, sonra silah-

dar- ehriyârî o du. 1184'de (1770)

vefat etti. Üsküdar'da 'Tank Ömer"

kabri yanma defnedildi. (III. 322)

Abdurrahman Aa Padiah Musa-

hibi olup 3 Safer 1206'da (2 Ekim

1791) vefat etti. Ayazma Camii'nde

medfundur. (III. 323)

Abdurrahman Aa IV. Mustafa'nm

kahveciba olup Cemaziyelâhir

1223'de (Austos 1808) vefat etti. Ru-

melihisarfnda B^ayalar'da medfun-

dur. (III. 324)

Abdurrahman Aa Enderûnludur.

Receb 1234'de (Mays 1819) pekir

aas, sonra mitfih ve tülbend aas,
Safer 1235^de (Kasm-Aralk 1819) ri-

kâbdar olup Muaarrem 1239'da (Ey-

lül 1823) hasta olduundan emekli

edildi. 1248'de (1832/33) vefat eyle-

di. Üsküdar'da r.edfundur. (III. 326)

Abdurrahman Aa Sekbanba
olup stanbul'un fethi srasnda ehid
oldu. Ayakap'ca medfundur. (III.

309)

Abdurrahman Aa (Hac) Eski top

ustalarndan oluj:» Vak'a-i Hayriye'de

güzel hizmeti görüldü. Emekli olarak

12ö9'da (1852/53) vefat etti ve Kadi-

riler Tekkesie defnedildi. Gayetle

temiz, dindar ve gönlü aydnlk bir

ihtiyard. Torunu Mekteb-i Mülkiye

müdürüyken Memeb-i Sultanî müdü-

rü olan Abdurrahman (ereO Efen-

di'dir. (III. 327)

Abdurrahman Aa (Hac) zzet

Mehmed Paamn(-^) kethüdas olup

10 Cemaziyelâhir 1275'de (15 Ocak

1859) vefat edip Eyüp'e defnedilmi-

tir. (III. 461)

Abdurrahman Aa (Küçük) stan-

bul'da Eski Saray aas olup 17 Rebi-

yülev^-^el 1115'de (31 Temmuz 1703)

dârüssaâde aas oldu ve 12 Muhar-

rem 1116'da (17 Mays 1704) azledil-

di. Il40'da (1727/28) vefat eyledi ve

Eyüp'e defnedildi. (III. 319)

Abdurrahman b. Salebî Babas
Msr âlimlerindendi. 878'de (1473/

74) vefat eyledi. Ulûm-i Fâhire eser-

lerindendir. (III. 310)

Abdurrahman Bey Semiz Ali Pa-

a'nn(-^) oludur. Annesi Mihrimâh

Sultan'm kz Aye Hanm Sultan'dr.

1004'de (1595/96) annesini hacca gö-

türmütür. Kapcba olup bir süre

sonra vefat eyledi. Olu sadrazam Ci-

van Kapcba Mehmed Paa' dr. (I.

202)

Abdurrahman Bey Kesriyelizâde

Ahmed Paa'ya damad oldu. Kapc-
ba olup sonra (17501er) vefat etti.

(III. 321)

Abdurrahman Bey Muhassl Abdul-

lah Paa'nn damaddr. Kapcba
olup Zilka'de ll64'de (Ekim 1751)

vefat eyledi. Vefa civarnda medfun-

dur. (III. 321)

Abdurrahman Bey Muhassl Abdul-

lah Paa'nn(~^) damad olup Zilka'de

ll64'de (Ekim 1751) vefat eyledi. (III.

376)

Abdurrahman Bey Mirza Mehmed
Paa'nm oludur. Kalemden yetie-

rek hâcegândan oldu. Rebiylilâhir

1173'de (Aralk 1759) masraf- ehri-

yârî kâtibi ve 117ö'da (1776/63) ev-
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kaf muhasebecisi oldu. Çeitli görev-

lerde bulunduktan sonra 1186'da

(1772) vefat eyledi. Silivrikap'da

medfundur. Olu mehur Mustafa f-

fet Bey'dir. (IH. 322)

Abdurrahman Bey Koca Abd Pa-

a'mnC-^) damaddr. 12l6'da (1801/

02) vefat eyledi. Mollagürani'de med-
fundur. (III. 411)

Abdurrahman Bey Bahir Mustafa

Paa'nm olu Mûsâ Beyin oludur.
Silahor, kapcba olup 9 Zilhicce

1247'de (10 Mays 1832) vefat etti.

Murad Molla Tekkesi 'ne defnedildi.

(III. 326)

Abdurrahman Bey Rütem Pa-

a'nm damad Sadrazam Ahmed Pa-

a'nm oludur. (III. 313)

Abdurrahman Bey (Abdülcebbar-
zâde) Selim Srr Bey'in(-^) oludur.
Müderris olup 25 Receb 1248'de (18

Aralk 1832) vefat etti. Duvardibi'ne

defnedilmitir. (III. 60)

Abdurrahman Bey (Râtib Ahmed
Paazade) Enderun'dan yetime
olup III. Selim'e ehzadeliinde ikin-

ci lala olmutu. Sonra hâcegândan
olup görevlerde bulundu ve Receb
1203'de (Nisan 1789) ordudan çar-
larak ehremini oldu. 1205 (1790/91)

ylma doru vefat eylemitir. Kabili-

yetliydi. (III. 323)

Abdurrahman Bey (Veysîzâde)
Emin Paamm(-+) oludur. Kapcba-

olarak 1250 (1834/35) tarihlerinde

vefat etmitir. (I. 423)

Abdurrahman Bistamî Ali b. Ah-
med'in oludur. Antakyaldr. Fakih

muhaddis, tarihçi ve mutasa\^afd.

emseddin Fenârî gibi fâzllar ile se-

yahatte arkadalk eyledi. 844'de

(1440/41) vefat eyledi. Yalyd. Bur-

sa'da Sa'dî tekkesinde medfundur.

Fevâyihu 'l-Miskiye fi 'l~fe vâtihi 'l-Mek-

kiye ve baka eserler kaleme ald.

(III. 309)

Abdurrahman Çelebi III. Meh-
med'in ehzadeliinde Manisa'da re-

isülküttab ve sonra nian :: oldu. Ora-

da vefat etti. (III. 313)

Abdurrahman Çelebi [Defterdar-

zâde) Defterdarzâde Mustafa Efen-

dimin oludur. Fodla kâtibi ve bu gi-

bi görevlerde bulundu. Safer 969'da

(Ekim 1561) da Anadolu defterdar

olup birkaç yl sonra vefat etti. (III.

312)

Abdurrahman Ebûl-Fazl (âfîî)

Hasan'm oludur. 954'de (1547) ve-

fat etti. erh-i Anka bunundur. (III.

311)

Abdurrahman Efendi Mehmed b.

Ömer Halebî'nin olu ve Sinan Pa-

amn talebesidir. II. Mehmed (Fâtih)

fazln iitip sohbetlerine davet etti.

Sonra kadlk verildi. Kütahya kad-
syken 908'de (1502/03) vefat etti.

Fâzl ve gözünü esirgemezdi. erh-i

Meîâhye talikat yazd. (ÎII. 310)

Abdurrahman Efendi Baikesiriidir.

Ali b. Meymûn'un müridi olup onun
920'de (1514) vefatnda yerine eyh
oldu. Vefatnda, Bursa'da Namazgah
yaknna defnedilmitir. CII. 312)

Abdurrahman Efendi S ey} id Yusuf

b. Hüseyin Hüsnînin oludur. 874'de

(1569/70) dodu. Örenimden sonra

tasav^mfa girmitir. Mehurlardandr.

Velilik rütbesine ulamtr. 954'de

(1547) vefat eylemitir. (III. 311)

Abdurrahman Efendi /masyal Ali

Efendimin oludur. Müd(ms, 953'de

(1546) Haleb, 954'de (15^ 7) Bursa ve

ayn yl Edirne mollas c-ldu. ev^'^âl



958'de (Ekim 1551) birden Rumeli ka-

zaskeri oldu. 23 evval 964'de (19

Austos 1557) azledildi. Receb 969'da

(Mart 1562) Msr kads olup Cemazi-

yelevvel 971 'de Aralk 1563/Ocak

1564) istifa eyledi. Cemaziyelevvei

974'de (Kasm-Arahk 1566) Mekke

kads olup Receb Q77'de (Aralk 1569)

azledildi. Muharrem 981'de (Mays

1573) ikinci defa îAimeli kazaskeri ol-

du. Rebiyülewe:. 983'de (Haziran

1575) azlolunup üç gün sonra vefat

etti. Emir Buharî civarnda mektebin-

de medfundur. Zeki ve kavraylyd.

Yenibahçe'de cani ve medfeni yann-

da bir mektebi vardr. Edirne ve Bur-

sa'da birer mescidi vardr. Üstad Sa'dî

Efendi'nin Hidâye ve Ekmel hâmiin-

deki kelimâtm toplayan bir kitap yaz-

m ve Kamuca olan haiyelerini top-

layarak bir eser y^^pmtr. (III. 312)

Abdurrahman Efendi Babas Mani-

sa'da imam, vaiz. muhaddis ve mü-

fessir olup kendi de meslee girip

müderris oldu. 990'da (1582) vefat

etü. Âlim ve fâzld. (III. 312/13)

Abdurrahman Efendi Müderris

olup Ramazan 992'de (Austos 1584)

vefat etti. (III. 31:0

Abdurrahman Efendi Bosnaldr,

m. Murad devrinde (1574-1595) vefat

etti. Hattatdr. (III/313)

Abdurrahman Efendi Müderris ve

Mara müftüsü olup yedi sene hizmet-

ten sonra 1008'de (1599/1600) vefat

etti. Günahtan saknr ve doru idi.

(III. 313)

Abdurrahman Efendi Kefe müftü-

sü Süleyman Efendi'nin oludur. Mü-

derris, am, Diyarbekir, Medine, Bur-

sa ve Galata mollas oldu. Zilka'de

1017'de (ubat l609) vefat etti. Eyüp^

de medfundur. Güzel ahlâk sahibiy-

di. (IIL 313)

Abdurrahman Efendi Anadolu-

dandr. Müderris, Trablusam mollas

olup azledilmi olarak 1034'de (1624/

25) vefat etti. (III. 313)

Abdurrahman Efendi Kurttur. Tah-

ranl brahim Efendi'nin oludur. Ce-

maziyelâhir 1065'de (Nisan 1655) ve-

fat etti. Riyaziyeci ve ulemâden olup

ta'likat mehurdur. Çeitli ilimlere

dair risaleleri vardr. (III. 314)

Abdurrahman Efendi er îyat kâti-

bi ve müderris olup 26 Cemaziyelâhir

1099'da (28 Nisan 1668) vefat etti.

Sak yazmada ustayd. (III. 315)

Abdurrahman Efendi Atâullah

Mehmed Efendi'nin(->) kardeidir.

Müderris iken 3 Muharrem 1099'da (9

Kasm l687) vefat etmitir. (III. 476)

Abdurrahman Efendi Üsküdarldr.

Müderris olup Rebiyülâhr 1112'de

(Eylüi-Ekim 1700) vefat etti. (ÎII. 3l6)

Abdurrahman Efendi Krml Sabân

Efendi'nin oludur. Müderris olup 14

Safer 1122'de (14 Nisan 1710) vefat et-

ti. Emir Buharîde medfundur. (IIL 317)

Abdurrahman Efendi ehzade Ca-

mii hatibi olup 1125'de (1713) vefat

etti. Akrabasndan Abdullah Efen-

di(-^) ile Doymazdere'de yan yana

medfundur. (III. 317)

Abdurrahman Efendi Müderris

olup Kara Halil Efendi'nin(-^) kethü-

dâsyd. 3 Zilhicce 1133'de (25 Eylül

1721) vefat etti, (II. 291)

Abdurrahman Efendi Ahmed'in

oludur. Süleyman Paa'nm imam
olup müderris, Bagdad ve Kudüs

mollas olup Zilhicce 1139'da (Aus-

tos 1727) vefat etti. (III. 319)
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Abdurrahman Efendi Beylânldr.

îstanköymuharebesinde gösterdii ya-

rarlkla Cema2iyelewel 1187'de (1773)

kapcba, sonra mîrimîranlkla çel
mutasarrf oldu. Receb 1195'de (Tem-
muz 1781) Adana beylerbeyi oldu. Bir-

kaç sene sonra vefat etmitir. Evlâdn-
dan Hac Ahmed Bey Beylân'da eraf-

dan olup ll42'de (1729/30) Konya'ya
gitmi ve orada vefat etmitir. (III. 323)

Abdurrahman Efendi Yeniçeridir.

Il43'de (1730) birkaç ay kadar sek-

banba olup Cemaziyelâhir'de (Ka-

sm 1730) ayrld. Bu senelerde

(1730'lar) vefat eylemitir. (III. 319)

Abdurrahman Efendi Müderris,

Kayseri mollas olup 1145 (1732/33)
ylndan sonra vefat etti. (III. 319)

Abdurrahman Efendi Ebezâde Ab
dullah Efendi'nin(-^) damaddr. Mü-
derris olup 1146'da (1733/34) vefat

ederek Eyüp'e defnedildi. (III. 372)

Abdurrahman Efendi Yenibahçeli-

dir. 1156^da (1743) vefat eyledi. Egri-

kap'da defnedildi. (III. 320)

Abdurrahman Efendi Bursa da Öz-
bekler Tekkesi eyhi olup 11 57 'de

(1744) vefat eyledi. Orada Pmarba-
'nda defnedildi. (IIL 320)

Abdurrahman Efendi Çelebi eyh
Hac Mehmed Efendi'nin(->) kardei-
dir. Nakibendî ve Hekim Çelebi Tek-
kesi eyhi olup ll47^de (1734/35)

Ayasofya vaizi olmutu. 40 sene eyh-
likte bulunup ll62'de (1749) vefat

eylemitir. Olu Seyyid Mehmed
Efendi'dir(->) (IV. 212) [III. 322'de ad
"Çelebi eyhzâde Abdurrahman Efen-

di" olarak verilmi ve Mehmed Efen-

di'nin olu olarak gösterilmitir.]

Abdurrahman Efendi Halvetî eyh-
lerinden olup ll64'de (1751) vefat

eyledi. Haydarpaa'ya defnolundu.

(IIL 321)

Abdurrahman Efendi Kütahyaldr
Müderris, 1274'de (1757/58) Sofya

mollas oldu ve sonra vefat etti. (III.

327)

Abdurrahman Efendi Râgb Meh
med Paa'nm mensuplarndan olup

1174'de (1760/61) hâceganlkla top-

çular kâtibi olup sonra vefat etti. (IIL

322)

Abdurrahman Efendi skiliplidir.

Dersiam ve müderris olup 3 Cemazi-
yeiewel 1177'de (9 Ka^m 1763) ve-

fat eyledi. Müfessir ve muhaddisdir.

Karacaahmet'de medmndur. (IIL

322)

Abdurrahman Efendi Seyyid Meh-
med Efendi'nin("^) (v. 1167/1754)
oludur. Sa'dîyeden Gözoglu Hasan
Efendi'ye mürid olmutu. Onun yeri-

ne Talburun Tekkesi eyhi oldu.

119rde (1777) vefat eyledi. Hurrem
Çavu Mektebi'nde medfundur. Olu
Mehmed Emin Efendi Hekim Çelebi

Tekkesi eyhi ve sonra babasnn ve-

fatnda Talburun Tekkesi eyhi ol-

du. IIL Selim devrinde (1789-1807)

vefat etti. (IV. 212)

Abdurrahman Efendi Karabagldr.

Müderris, dersiam olup 1193'de

(1779) vefat etti. Eyüp de medfun-
dur. Olu Mustafa Molla'dr(-^). (IIL

323)

Abdurrahman Efendi Müderris, z-
mir mollas olup 1193'de (1779) vefat

eyledi. Üsküdar'da medfundur. (IIL

323)

Abdurrahman Efendi Lazkiyelidir.

Müderris, Zilhicce 12C0'de (Ekim
1786) Belgrad mollas olup sonra ve-

fat etti. (IIL 324)



Abdurrahman Efendi Diyarbekirli-

dir. Müderris, 1203'de (1788/89) Ye-

niehir mollas olup o sene a'bân'da

(Mays 1789) yolda vefat eyledi. (III.

323)

Abdurrahman Efendi Kuyucakl-

dr. Velî Efendini: olu olup dersi-

am oldu. 1200'de ;i786) ders vekili

ve Enderun hoces olup 1205'de

(1790/91) Haremevn müfettii oldu.

1206^da (1791/92) ayrlarak îzmir

mollas oldu. Sene sonunda (Tem-

muz-Agustos 1792} zmir'de vefat et-

-ti. Fâzl, âlimdi. Sülâlesine "Kuyucak-

h" dendi. Olu Râgb Ahmed Efen-

'di(-^) ile Mehmed Atf Efendi olup

torunlarndan bir de Osman Kâmil

Efendi vardr. (III. 323)

Abdurrahman Efendi 1220 de

(1805) vefat eyledi. Karacaahmet'e

defnedilmitir. Hat:atd. (III. 324)

Abdurrahman Efendi Müderris,

1206'da (1791/92) Bosna muhaddidi,

1210'da (1795/96) ikinci defa yenile-

nen matbaann idaresine dârüt-tbâa

nâzn unvanyla memur olmutur.

1222'de (1807) Yeniehir mollas ol-

duktan sonra vefat etti. Hendese il-

minde mahir olup bu fende tek idi.

(IIL 325)

Abdurrahman Efendi Müderris

olup 1224'de (1809) Hurid Paa ile

harpde bulunarak ileri görülülük ve

yigitiik göstermesi üzerine Rebiyü-

lewel 1224'de (Nisan-Mays 1809)

Sofya mollas old.. Sonra vefat eyle-

di. (III. 325)

Abdurrahman Efendi eyh olup

bir aralk ordu eyhi olmutu. Rebi-

yülâhr 1229'da (Nisan 1814) vefat

eyledi. Hekimogk Ali Paa Camii'n-

de medfundur. (Ih. 326)

Abdurrahman Efendi Veysel Karam

neslindendir. Serlevha-i yemîn olup

1237'de (1821/22) vefat eyledi. Edir-

nekap'da medfundur. (III. 326)

Abdurrahman Efendi 23 sene ka-

dar Hindîler Tekkesi eyhi olup Re-

ceb 1250'de (Kasm 1834) vefat etti.

(IIL 326)

Abdurrahman Efendi Selanik müf-

tüsü olup mahreç mevleviyetini ka-

zanm ve 1250 (1834/35) ylndan

sonra vefat etmitir. (IIL 326)

Abdurrahman Efendi Mehmed
Efendi'nin olu ve Ümmî Sinanzâde

Hasan Efendi'nin damaddr. Kadirî-

hane'ye eyh olup 1123'de (1711) ve-

fat eyledi. "erif-i sam" denir. Yerine

olu Hüseyin Efendi geçip 1126'da

(1715) vefat eyledi. Bunun yerine di-

er olu Halil Efendi geçti ve ll45'de

(1732/33) vefat eyledi. Sonra erif Ah-

med Efendi eyh olup 12l6'da (1801/

02) vefat etti. Yerine geçen Hac Meh-

med Srrî Efendi 1226'da (1811) vefat

etti. Bir aralk Küçük Piyâle Tekkesi

eyhi Ali Rzâ Efendi eyh olup ve

1264'de (1848) vefat etti. Sonra Ab-

düekûr Efendi olup 25 Rebiyülâhir

1277^de (10 Kasm 1860) vefat etti.

Yerine olu erefeddin Efendi geçip

1290'da (1873) padiahn ikinci imam
oldu. Yerine olu Ahmed Efendi geç-

mitir. (IIL 317)

Abdurrahman Efendi Merebzâde

Ali Efendi'nin damad sudûrdan Me-
reb Ali Efendi'nin oludur. Müderris,

1222'de (l658) Selanik, Receb 1231'

de (Haziran 1816) Msr mollas, 1237'

de (1821/22) Mekke, 1242'de (1826/

27) stanbul kads, 1246'da (1830/31)

Anadolu kazaskeri, 1252'de (1836/37)

Rumeli payesi ve a'bân 1258'de (Ey-

lül 1842) Rumeli kazaskeri oldu. Ra-

89



90

mazan 1265'de (Austos 1849) ikinci

defa Rumeli kazaskeri oldu. 1266'da

(1850) vefat eyledi. Üsküdarda med-
fundur. (III. 327)

Abdurrahman Efendi Saray hoca-

larndan ve dersiam idi. 1268'de

(1852) vefat eyledi. Eyüp'de Bostan

skelesi'nde medfundur. (III. 327)

Abdurrahman Efendi Karinâbâdh-

dr. Müderris, dersiam oiup 3 Receb
1279'da (25 Aralk 1862) vefat eyledi.

Edirnekaprda medfundur. Oullar
Ömer Hilmî Efendi ve Hüseyin Hüs-

nî Efendi'dir. (III. 327)

Abdurrahraan Efendi Kâtiplerden

olup bir aralk Telgraf Nezaretlinde

mektupçu oldu. Sonra muavin olarak

senelerce kalm ve ûlâ olarak emek-
li edilmiti. 18 Cemaziyelâhir 1313'de

(6 Aralk 1895) vefat eyledi. (IV. 862)

Abdurrahman Efendi Cami imam-
larndan Yunus Efendi 'nin oludur.
Müderris olup Çekmece'de vefat etti.

Zeki ve bilgiliydi. (III. 311)

Abdurrahman Efendi (Babaku)
Müderris ve Kefe müftüsü olup Zil-

ka'de 983''de (ubat 1576) vefat etti.

lm-i fürû ile urard. Olu Ahmed
Efendi'dir(-). (III. 312)

Abdurrahman Efendi (Bâbek Çe-

lebi) Molla Arab yani Alâeddin Ara-

bî-i Rifâî'nin oludur. Hatibzademin
örencisidir. Müderris, sahn müderri-

si olup 920'de (1514) stanbul kads
olup 92rde (1515) tekrar sahn mü-
derrisi oldu. 923'de (1517) vefat etti.

Zeki, kavrayl, ilmi azd. Çok konu-

urdu (III. 310/11)

Abdurrahman Efendi (Bâkîzâde)
Abdulbâkî Mahmud Efendi min(">)

oludur. Haleb, am, Kudüs, Msr
mollas olup 1045'de (1635/36) vefat

etti. Eyüp'e defnediknitir. Olu Es'ad

Fâizî Efendi'dir(-K). (III. 295; III. 313)

Abdurrahman Efendi (Baldn^â-

de) Ali Efendi'nin oludur. Müderris,

962'de (1555) ilk molla olarak Medi-

ne mollas öldü. 9ö8'de (1560/61)

Haleb mollas olup azledildikten

sonra aMn 977'de (Ocak 1570) ve-

fat etti. Fâzldr. (III. 311)

Abdurrahman Efendi ( Gncizâde)
Mevlidhan- ehriyârî olup bu sene-

lerde (17501er) vefat etti. Hekimolu
Ali Paa Türbesi'nde medfundur.

Hattatd. (III. 321)

Abdurrahman Efendi (Eminzâde)
Mehmed Emin Aazâce Hüseyin
Aamn oludur. Müderis, Zilka'de

1187'de (Ocak-ubat 177^) Yeniehr-i

Fenâr, 1196'da (1782) Medine molla-

s oldu. am'a vardnda vefat edip

Bilâl-i Habeî'nin yannda, defnedildi.

Molla Gürâni Camiimr minberini

koydu. (III. 323)^

Abdurrahman Efendi (Evliyazâ-

de) Mehmed Efendi'nin(-^) oludur.
Müderris ve ll44'de (1731/32) Eyüp
kads ve sonra emekli olup 1180

(1766/67) tarihlerinde vefat etti. (III.

321; IV. 202)

Abdurrahman Efendi 'Ezeîzâde)

Konyal brahim'in oludur. Edebi

ilimleri örendikten sonra eyh Ce-

mâl Efendi'den el ald. Konya^da Sâ-

hib Atâ Zaviyesi eyhi oldu. Zilhicce

974'de (Haziran 1567) veftt edip Mev-
lânâ Türbesi civarnda defnedildi.

Ömründe sadaka kabul etmedi. Cö-

mert ve ermi saylanlardand. Bah-
m'l'Ulûmu kaleme aidi. (III. 311)

Abdurrahman Efendi (Fakir ü
Hakir) Abdülhalim Efendi'nin olu-
dur. Müderris, Trablusam, Bagdad,



Bosna, Sakz ve am mollas oldu.

Gelirken Karaman'cia Zilhicce 1039'

da (Temmuz 1630) vefat etti. Bo zi-

hinli ve saft. (IIL 313)

Abdurrahman Efendi (Hac) ey-

hülkurrâ olup 22 Zilka'de 1154'de

(29 Ocak 1742) vefet eyledi. Tersane

ardnda medfundur, (III. 320)

Abdurrahman Efendi (Hac) eyh
Ömer Efendi'nin o..udur. Cibali hati-

bi ve zamannn ey lülkurrâsyd. Re-

biyülâhr 1181'de (27 Austos 1767)

vefat edip Okmeydam'na defnedildi.

(IIL 322)
,

Abdurrahman Elendi (Hahczâ-

de) Uâkîdir. Müdsrris ve Yeniehir

mollas oldu. Azledilmi olarak 1051'

de (1641/42) vefat etti. Olu Ahmed
Efendi'dir(^). (III. 313)

Abdurrahman Efsndi (Hüsâmzâ-

de) Tulumcu Hüsâm Efendi'nin olu

olup 1003'de (159-/95) dodu. Mü-

derris, molla olup l054'de (1644) s-

tanbul kads olcu. Rebiyülev\^el

105
5
'de (Mays 1645) azledildi. Rama-

zan lü62'de (Austos 1652) Rumeli

kazaskeri oldu ve 2wâl 1063'de (Ey-

lül 1653) azledildi. Receb 1065'de

(Mays 1655) eyhülislâm olup Cema-

ziyelevvel 1066'da (Mart l656) azle-

dildi. Sonra Filibe kads olup 1071'de

(l66l) arpalkla Msr'dan Cize'ye git-

ti. Cemaziyelev\^ei 1081'de (Eylül-

Ekim 1670) orada vefat etti. IV. Mu-

rad'm hat hocasy'l. Kemankeiikte

benzeri az olarak p^ençesiyle çok ar
eyay kaldrr, binici ve pehlivand.

Bununla beraber tefsirde yegâne

olup Keafa, vâki:: ve hat sanatnda

"mâd-i Rûm" idi. (III. 315)

Abdurrahman Efendi (sâzâde)

Müderris, Edirne ve Muharrem 1158'

de (ubat 1745) Medine mollas olup

sonra vefat eylemitir. (III. 320)

Abdurrahman Efendi (Kabasakal-

zâde) Kabasakal Ahmed Efendi'nin(-^)

torunu, Mehmed Efendi'nin(-^) olu-

dur. Il43'de (1730/31) Selanik mollas

olarak 1146 (1733/34) ylma doru ve-

fat eylemitir. (IIL 319; L 228)

Abdurrahman Efendi (Kadzâde)

Ahmed Efendi'nin oludur. Müderris,

sonra müteferrika oldu. 984'de (1576)

Rumeli defterdar olup 985'de (1577)

vefat etti. Cömert ve kerimdi. ki kar-

dei olup biri kad, 1000 (1592) tarih-

lerinde vefat eden dieri klç erbâ-

bmdand. (IIL 312)

Abdurrahman Efendi (Kadzâde)

Mehmed Efendi'nin(-^) oludur. Mü-

derris ve 1213'de (1798/93) Diyarbe-

kir mollas oldu. (IV. 252)

Abdurrahman Efendi (Kâmîzâde)

Mehmed Efendi 'nin(--^) oludur. Üs-

küp kads iken 1035'de (1625/26)

vefat etti. (IV. 135)

Abdurratman Efendi (Kara) Kon-

yal Mustafa'nn oludur. Hafz, son-

ra Zeynî dervii olup örenim görüp

müderris ve Ayasofya müderrisi ol-

du. ewâl 976'da (1568/69) emekli

olarak vefat etti. Ya 80'di. Fâzld.

(IIL 311)

Abdurrahman Efendi (Karaba)

eyhlerdendir. 940'da (1533/34) ve-

fat etti. Mescidi vardr. Olu Mahmud
Efendi^dir(^). (IIL 311)

Abdurrahman Efendi (Karaba)

Muallim-i sultam Ömer Efendi'nin

kardeidir. Mekke'de bir medrese ile

yetindi. Vaiz, nâsh oldu. 1030'da

(1621) Mekke payesi verildi. 1040'da

(1630/31) vefat etti. Güzel ve etkili

konumasyla tannmt. (IIL 313)
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Abdurrahman Efendi (Kebirîzâ-

de) Mustafa Efendi'nin oludur. Mü-
derris, Edirne, Mekke mollas, olup

e^^'âl 1134'de (Temmuz-Agustos
1722) vefat etti. Torunlar smail Efen-

di ve Abdurrahman Efendi'dir. Bir to-

runu da Mehmed Nureddin Efendi'

dir. smail Efendi'nin olu Abdülha-
lim Efendi'"dir(-^). Bunun olu smail
Kâmil Efendi'dir. Abdurrahman Efen-

di'nin olu Mehmed Es^ad Efendi

olup onun olu bir iki sene önce ve-

fat eden mevâlîden Mahv Efendi'dir.

(m. 318; IV. 900)

Abdurrahman Efendi (Kebiizâ-
de) Müderris, 1202-'de (1788) zmir
mollas ve ev\^âl 1210'da (Nisan

1796) Edirne kads oldu. evval
12irde (Nisan 1797) Gelibolu'ya

gönderildi. 1213'de (1798/99) Mekke
92 payesi oldu. 4 ubat 12l4'de (1 Ocak

1800) vefat etti. smail Efendi, bunun
büyük kardeidir. (III. 324)

Abdurrahman Efendi (Knahzâ-
de) Hasan Efendi'nin(-^) oludur.
Müderris olup a'bân 1038'de (Nisan

1629) vefat etti. (II. 127)

Abdurrahman Efendi (Kürt Ho-
ca) Harputiudur. Dersiam olarak ün
kazand. 124rde (1826) Vaka-i Hay-
riye'de güzel hizmeti görülmü ve
uzun yaayp 1270 (1854) ylndan
sonra vefat eylemitir. Eyüp 'de ima-

ret içine defnedildi. Sâdât- Berzencî-

ye'den olup olu kazasker ve naki-

büleraf Mustafa Tevfik Efendi'dir.

(III. 327)

Abdurrahman Efendi (Manavzâ-
de) Mehmed Efendi'nin oludur.
Müderris iken Rebiyülâhir 1137'de

(Aralk 1724/Ocak 1725) vefat eyle-

mitir. (III. 319)

Abdurrahman Efendi (Martolos-
zâde) Mahmud Efendi'nin(->) olu-
dur. Üsküdar mollas olup 27 Rama-
zan 1083'de (16 Ocak 1673) vefat et-

ti. Eyüp'de medfundur. Kimyagerdi.

(III. 315; III. 364)

Abdurrahman Efendi (JVIentezâ-

de) Mahmud Efendi 'ain(-») oludur.
Müderris iken Cemaziyele-s^^el 1114'

de (Ekim 1702) vefat etti. Olu eyhî
Mehmed Efendi'dir(-) (IV. 149)

Abdurrahman Efendi (Mukimzâ-
de) Rodoslu Kad Mehmed Efen-

di 'nin oludur. Müderris olup Receb
1121 'de (Eylül 1709) vefat etti. Edir-

nekap'da medfundur. Fâzl, zeki,

sert mizaçh bir ihtiyard. (III. 317)

Abdurrahman Efendi (Müeyyed-
zâde) Amasyal Ali Efendi'nin olu
olup 860'da (1456) dodu. L Bâyezid

Amasya'da bulunduu srada onun
yakn çevresine girdi. Sonra ran'a gi-

dip orada Celâieddin Dev\'âm'den
okudu. 888'de (1483) stanbul'a gelip

müderris ve Molla Kastalânî'ye da-

mad oldu. Sonra sahn müderrisi, 899'

da (1494) Edirne mollas 907'de (1501/

02) Anadolu kazaskeri ve 911 'de

(1505/06) Rumeli kazaskeri oldu.

917'de (1511) azlediici. 918'de Kara-

ferye kads olup 919'da (1513) ikinci

defa Rumeli kazaskeri oldu. a'bân
920'de (Ekim 1514) emekli oldu. 15

a'bân 922 (13 Ekim 15l6) gecesi ve-

fat etti. Âlim, fâzl, üç dilde airdi. Fet-

valara dair bir risalesi ve baka risale-

leri vardr. Abdülfettâh, Abdürrezzâk,

Abdüsselam ve Mahmud adnda 4 o-
lu olup 20 ile 30 yalar arasnda vefat

ettiler. Beincisi Abdülvehhab Efen-

di'dir(-^). Kardei Hac Halife'dir. Da-
mad, kadlardan Abdülhâdî Remzî
Efendi airlerdendir. Bunun olu Meh-



med Ali Efendi airdi:;. Oullarndan

biri de Abdülhay Efendi'dir. (ÎII. 310)

Abdurrahman Efendi (Nakibzâde)

Ahmed Efendi' nin(-^) oludur.

1250'de (1834/35) Bosna mollas

olup, çeitli yederde nâibliklerde bu-

lunduktan sonra vefat etmitir. (L 273)

Abdurrahman Efendi (Nalburzâ-

de) Mehmed Efendi^nin(-») kardei-

dir. Müderris iken a'bân 1133'de

(Haziran 1721) vefat etti. (IV. 210)

Abdurrahman Efendi (Paazade da-

mad) Yahya Efendi'nin (v. 1187)(--^)

kardeinin oludur. Rebi^oilâhir 1201'

de (Ocak-ubat 1787;* Haleb mollas

oldu. Sonra vefat etmitir. (IIL 324; IV.

641/42)

Abdurrahman Efendi (Rizelizâde)

Müderris, 1222'de (1&07) Haleb mol-

las oldu. Sonra vefat syledi. (IIL 325)

Abdurrahman Efendi (Sadreddin-

zâde) eyhülislâm Sâdk Efendi'nin

oludur. Müderris, uzun müddet

mektûbî-i fetv^â oldu. Evlâdna "Mek-

tûbîzâde" dendi. 1134-de (1722) Yeni-

ehir mollas, sonr^. am mollas,

ll42'de (1729/30) Mekke mollas ve

20 Zilka^de ll43'de (27 Mays 1731)

stanbul kads olup senesinde azle-

dildi. Zilhicce 1150'de (Mart-Nisan

1738) Kastamonuya gönderilip sonra

Anadolu payesi oldu. 25 Receb ll60'

da (2 Austos 1747) vefat etti ve Fm-

dkh Camii'ne defnedildi. Âlim ve kâ-

tipti. Oullar Zeynelâbidîn Mehmed

Efendi(-^), Yahya Efendi(-^), Meh-

med Sa'deddin Efendi ve Mehmed

Numllah Efendi'dir. (III. 320)

Abdurrahman Efendi (Sadreddin-

zade) Müderris olup 117rde (1757/

58) vefat eyledi. Üsküdar'da medfun-

dur. (IIL 321)

Abdurrahman Efendi (Safâyîzâ-

de) Safâyî Mustafa Efendi'nin(-^) o-
ludur. Müderris ve Kudüs pâyesiyle

Edirne kads olup 1152'de (1739) ve-

fat etmitir. Edirnekap'da medfun-

dur. (III. 319/20; III. 228)

Abdurrahman Efendi (Sahhaf

eyhizâde) Sahhaf eyhi Ali Efen-

di'nin oludur. Müderris, molla olup

Mekke mollas oldu. Ramazan 1055'

de (Kasm l645) vefat etti. Müfessir,

muhaddis ve fakihdi. Oullar Abdül-

bâkî Efendi(-+) ile Ünsî Efendi'dir(-^).

Torunlarndan Ahmed Efendi'nin o-
lu sudûrdan Es 'ad Efendi, kütüphane

sahibidir. (III. 314)

Abdurrahman Efendi (Seyrekzâ-

de) Emrullahzâde Ahmed Efendi'nin

oludur. Amcas Yunus Efendi'nin

terbiyesinde yetiip müderris, Medine

mollas oldu. a'bân 1058'de (Eylül

1648) Anadolu pâyesiyle nakibüleraf

oldu. 1063''de (l653) Rumeli payesi

verildi. Cemaziyelâhir 1066 'da (Nisan

1656) azl ile Medine kads olup Mu-

harrem 1067'de (Kasm 1656) azledil-

di. Rebiyülevvel 1080 'de (Austos

1669) Anadolu kazaskeri olup Receb'

de (Aralk) ayrld. 15 a'bân 1085'de

(14 Kasm 1674) vefat etti. Debba
Mescidi'nde medfundur. Edebiyatta

mahirdi. Olu Âsim Mehmed Efen-

di'dir(-^). (III. 315)

Abdurrahman Efendi (Seyrekzâ-

de) Hsm Mehmed Efendi'nin olu-

dur. 17 Ramazan 1115'de (24 Ocak

1704) müderris iken vefat etti. Cesur,

gayretliydi. (IIL 31 6)

Abdurrahman Efendi (Sddîkîzâ-

de) Halil Mehmed Efendi'nin(-^) o-
ludur. Müderris ve 1196'da (1782)

Haleb mollas olup 8 evval 1198'de

(25 Austos 1784) vefat etti. Olu
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Mehmed Sabit Efendi'dir. (L 295; IIL

232)

Abdurrahman Efendi (Sivasîzâ-

de) Abdüibâkî Efendi^nin damad
olup müderris, Selanik mollas olup

10 Cemaziyelâhir 113rde (30 Nisan

1719) vefat etti. Kaynpederinin ya-

nnda medfundur. (III. 318)

Abdurrahman Efendi (Sûfîoglu)

Örenimden sonra tarikata girdi. Sey-

yid Ali Maribîye mürid olup am'a
dönüte yerine halife oldu. 919'da

(1513) vefat etti. Hal ehlindendi. (III.

310)

Abdurrahman Efendi (ehlâ) An-
karaldr. Müderris, Sofya, Diyarbekir

ve baka yeder mollalnda bulundu.

Rebiyülâhr 11 21 'de (Haziran 1709) ve-

fat etti. Hattat ve hosohbetti. (IIL 317)

Abdurrahman Efendi (eyhzâde)
Geliboluludur. Babas eyh Mehmed
b. Süleyman'dr. Müderris, molla olup

ewâl 1065'de (Austos 1655) stan-

bul kads oldu ve a'bân 1066'da (Ha-

ziran 1656) azledildi. Zilhicce 1071'de

(Austos 166 1) ikinci defa stanbul ka-

ds, ewâl 1072^de (Haziran 1662)

Anadolu kazaskeri olarak a'bân^da

[1073 (Mart 1663)1 azledildi. Rebiyü-

lev\^el 1078'de (Eylül 1667) vefat etti.

Emir Buharî'de medfundur. eyhülis-

lâm Abdürrahim Efendi ile akrabal
vardr. Fâzl olup Mültekay Mecma-
ü'l-Enhâr adyla erhetti. Hzr Bey
Mescidi'ni camiye çevirdi. (IIL 314)

Abdurrahman Efendi (eyhzâde)
eyhî Mehmed Efendi'nin oludur.
Müderris, zmir mollas olup 119rde
(1777) vefat eyledi. Üsküdar'da Du-
vardibi'nde defnedildi. 1187'de (1772)

Hac Kadn Mescidi'ne minber koy-

du. (IIL 322)

Abdurrahman Efendi (Tatar) (K-
rnnî) Mûsâ Efendi'nm oludur. Mü-
derris, Belgrad mollas olarak 1121'

de (1709) vefat etti. (HI. 317)

Abdurrahman Efendi (Veü Efen-

dizâde) Velî b. Hac Mehmed'in o-
ludur. Müderris, Yeniehir, am,
Mekke ve Bursa modas oldu. Azle-

dilmi olarak 1048'de (1638/39) vefat

etti. Fâtih'de Boyackap'da medfun-
dur. Ho, vakur ve iffetliydi. (III. 313)

Abdurrahman Efendizâde bak.

Abdürrahim Efendi

Abdurrahman Enver Bey (Bostan-

cbazâde) Edhem brahim Bey'

in(->) oludur. Sadâret mektûbî hule-

fasmdan olup 25 Rebiynalâhir 1288'de

(14 Temmuz 1871) vefat etti. Babas-
nn yannda medfundur. (I. 314)

Abdurralman Gazi Osmanl emir-

lerinden olup Aydos Kaiesi'ni fethey-

ledi. zmit ve baka savalarda bulu-

narak Orhan Gazi zamannda (1326-

1361) vefat eyledi. Eskiehir'de ady-
la anlan köyde medfm oiup cami ve
imareti vardr. (IIL 309)

Abdurrahman Hdûsî Efendi Kad
Abdurrahman Paa'nn(--»') torunu,

Zübeyde Hanm'm oludur. Kad
olup, Manastr kads iken 6 Rebiyü-

lâhr 1300'de (12 ubat 1883) 80 ya-

nda vefat eyledi. (IIL 325)

Abdurrahman Kameti Efendi Bur-

saldr. Müderris, Yeniehir mollas
oldu. 1036'da (l626/'37) vefat etti.

Âlimdir. Olu Mehmed Efendi'dir.

(III. 313)

Abdurrahman Nâfiî: Efendi (Ku-
yucaklzâde) 1243 de (1827/28)

dodu. 1265'de (184*9) Askerî Tbbiye
kâtiplerinden olup mahreç mollas ve
sonra Molla Bey'in (Ahmed Muhtar



Beyefendi) eyhülislâmlnda mek-

tupçu ve Msr molas oldu. Sonra M-
sr hdivi tarafndan Msr nâibliginde

kalmas istendiinde izin verilip 15

seneden fazla oraca nâiblikte kalm,

Mekke ve 1307"de (1889/90) stanbul

payesi olduu ha.de Receb 1308^de

(ubat 1891) vefat haberi gelmitir.jl-

mi orta, terbiyeli bir zat idi. Olu Atf

Efendi halen evka:' idare meclisi reisi-

dir. Dier olu Bekir Sdkî Efendi ar-

dndan vefat eylemitir. (III. 328)

Abdurrahman Nazif Bey Defterdar

htiyar brahim Efendi^nin oludur.

Hâcegândan olup çeitli görevlerde

bulunduktan sonra 1213'de (1798/

99) vefat eyledi. Babasnn yanma

defnedildi. (III. 324)

Abdurrahman Nesib Efendi ihâ

beddin Efendimin oludur. Erdebil

Tekkesi eyhi olarak babasnn vefa-

tnda Hüdâî Tekkesime eyh oldu.

1234'de (1827/28) ordu vaizi olup

1258'de (1842) vefat eyledi. Tekkede

medfundur. Vefatnda ikinci olu

Mehmed Ruen efendi eyh olmu-

tur. Bir olu da Al^dullah Felah Efen-

di'dir(-^). (III. 32'0

Abdurrahman I^aa Kalemden yeti-

ip Rüstem Paa'ya tezkireci oldu.

Sonra Msr deftedar ve sonra Rume-

li timan defterdar oldu. Sonra Bursa

ve Mara beyleroeyi, 981'de (1573)

Bagdad beylerbevi olup 982'de (1574)

ayrld ve sonra vefat etti. (III. 312)

Abdurrahman Paa Sarayda iç do-

gancba olup lC47'de (1637/38) Kb-

rs beylerbeyi o.du. 1054'de (1644)

Trablusgarb ve cradan Tunus beyler-

beyi oldu. Orada vefat etti. (III. 314)

Abdurrahman Paa Tersane beyle-

rinden olup paa olmutur. 1066'da

(1656) Bayram Bey ve Himmet Bey'

le memur olup o sene vefat ettiler.

(III. 314)

Abdurrahman Paa Memi Can Pa-

a'mn(-+) oludur. Beylerden olup

bu senelerde (l6601ar) vefat etti. O-
lu Mehmed Paa'dr(->). (IV. 515)

Abdurrahman Paa Arnavutdur.

Hocazâde Hasan Paa'mn akrabasm-

dandr. Yeniçerilikten yetiip kul ket-

hüdas ve Zilhicce 1079'da (Mays

1669) Yeniçeri aas oldu. Rebiyülâhr

1085^de (Temmuz 1674) vezirlikle

Badad valisi, Muharrem 1087'de

(Mart-Nisan 1679) Msr valisi ve Ce-

maziyelevv^el 1092'de (Mays-Haziran

1681) Bosna valisi, 1093^de (l682) Ka-

maniçe muhahz, 1095'de (1684) Bu-

din valisi, 1096'da (l685) Engürüs ser-

dârlgyia Haleb valisi, 1097'de (1686)

Budin valisi olup 17 ewâl 1098'de

(26 Austos 1687) harpte ehid oldu.

Cömert, cesur, rind-merep ve ya.

80'i geçkindi. Badad'da Ma'ruf- Ker-

hî'nin Türbesi'ni tamir etti. (III. 316)

Abdurrahman Paa Derya beyle-

rinden olup 27 a'bân lll6'da (25

Aralk 1704) kapdan- derya oldu. 28

Ramazan 1117'de (13 Ocak 1706) az-

ledildi ve vefat etti. Piyâle Paa Ca-

mii'ne defnedildi. (III. 317)

Abdurrahman Paa Divriklidir

Beylerden olup 1122'de (1710) Ma-

ra, sonra Haleb beylerbeyi olup

1127'de (1715) oradan sava yerine

gitmek üzere stanbul'a geldii srada

vefat eyledi. Bilgili bir zat olup Mül-

tekaji erhetti. (III. 318)

Abdurrahman Paa Adanaldr.

Adana beylerbeyi olup 1130'da (1718)

Akehir sanca, 113Tde (1719) Ço-

rum sanca mutasarrf olarak sonra

vefat etti. (III. 318)
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Abdurrahman Paa Köprülüzâde

Nrman Paa'nm kethüdas ve Cema-
ziyelâhir 1122'de (Austos 1710) vezi-

razam kethüdas olup sonra onun az-

linde biiikte gitti. Sonra Köpmlüzâde
Abdullah Paa'nm Ordusuna defter-

dar oldu. 1138 sonundan (Austos
1726) sonra vefat etti. (III. 319)

Abdurrahman Paa Eyyûbî Hasan
Paann oludur. Mîrimîran ve baba-

sna kethüda olmutur. Cemaziyeiâhir

1136'da (Mart 1724) vezirlikle Basra

valisi, Cemaziyeiâhir ll40'da (Ocak-

ubat 1728) Sivas, ll4rde (1728/29)

ehrizor, sonra ikinci defa Basra valisi

oldu. Il45'de (1732/33) vefat etti.

Tedbirli, gayretliydi. (III. 319)

Abdurrahman Paa Köprülüzâde
Abdullah Paa'nm büyük oludur.
Vezir rütbesiyle Van valisi ve Receb

P(5 ll40'da (ubat-Mat 1728) Trabzon
— valisi olup ll46'da (1733/34) vefat

eylemitir. (III. 319)

Abdurrahman Paa Darende hâne-

damndandr. stanbura gelip kapc-
ba olmu, ev^^âl ll68'de (Temmuz
1755) çavuba olup e\'^^âl ll69"da

(Temmuz 1756) vezirlikle Mara vali-

si, inrde (1757/58) çerde babuglu-
guyla Trablusam ve 1172 'de (1758/

59) Konya valisi olup Zilka^de 1173*

de (Hazran-Temmuz 1760) de Dâ-

rende^de ikameti ferman bu^aruldu.

1175xie (1761/62) Trabzon valisi ve

1176'da (1762/63) ilâveten Aydn va-

lisi olup emirle orada muhassl Ylan-
lzâdeyi cezalandrd. 1177'"de (1763/

64) Diyarbekir valisi ve llSO^de

(1766) serasker sfatyie Erzurum vali-

si oldu. a'bân llSo'de (Ocak 1767)

vefat etti. Güzel konuan, nükteli ve
bilgili bir zat idi. Olu Mustafa Bey'

dir(^). (III. 322)

Abdurrahman Paa Aydonatldr.

Mîrimîrandan olup 1198'de (1784)

Delvine mutasarrf olup sonra vefat

etü. (III. 323)

Abdurrahman Paa ^: delidir. Ka-

pcbai, sonra mîrimîrLm ve Krehir
mutasarrf oldu. 1212 de (1797/98)

vefat etti. Olu Mehmed Emin Bey*

dir(-^). (III. 324)

Abdurrahman Paa Mahmud Paa'-

nm oludur. Kapcba olup 1243'de

(1827/28) mîrimîranlkla Musul valisi

oldu. 1246^da (1830/31) vefat etmi-

tir. (IIL 326)

Abdurrahman Paa Askerlikten ye-

tierek mirlivala \âikselmis; Irak ve

Hicaz Ordusuna memur olmutu.

1270 (1854) tarihinden sonra vefat et-

mitir. (III. 327)

Abdurrahman Paa "^ aar Paa'nm
oludur. Bir hayli sene Üsküp nâzn
olup Sultan Abdülmecid devri (1839-

I86I) balarnda vefat evle di. (III.

326)

Abdurrahman Paa (/vbdülcelilzâ-

de) Murad Paa'nm oludur. Receb

1237^de (Nisan 1822) vezirlikle Mu-
sul valisi oldu ve 1238 balarnda
(1822 sonlar) vefat etti. (III. 326)

Abdurrahman Paa (jBabanh) Hâ-

lid Paazade Mehmed Paamn olu-
dur. Büyük kardei Osman Paa'nm
vefatnda Köysancak ve Baban muta-

sarrf oldu. 1210'da (1795/96) azle-

dildi. Sonra Süleyman Paa'nm yerine

ikinci defa getirildi. Kcysancak'a gi-

dince yerine. Baban 'a Hâlid Paa mu-
tasarrf olmutur. Güzel hizmet eyle-

mi olmasyla vezirlik serildi. Bu se-

bepten tekrar Süleyman^ye mutasarn-

f olmutur. Ksa süre sonra 1228'de

(1813) vefat eylemitir. C>gullari Mah-



mud Paa ve Süleyman Pasajdr. (III.

325/26)

Abdurrahman Paa (Hadm be-

yazî) Enderûn^dan yetierek kap-

agas oldu. Receb lCo9'da (Temmuz

1649) vezir rütbesiyie Boaz muha-

fzhgma gönderildi. lOöl^de (l651)

Anadolu ve ayn yü vlsr valisi oldu.

1062^de (1652) azledildi ve kubbe

veziri oldu. Cemaziyelewel 1063xie

(Nisan 1653) vefat eti. îri cüsseli, saf,

cesur, kerim ve güzel söz söylerdi.

(III. 314)

Abdurrahman Paa (Kad) Mevâlî

den Mehmed Efendimin oludur.

Alâiye'de dodu. Tahsilini bitirip

Kayseri kads oldu. Sonra mîrimîran-

hkla maden-i hümâyûn emini, ev^-âl

1217'de (ubat 1803> Sivas mutasarr-

f olup Zilhicce^de (^:isan 1803) vezir-

likle Konya valisi oldu. Olu Abdul-

lah Bey de mîrimîranlkla Bozkr ma-

deni emini, Alâiye ve Beyehri san-

caklan mutasarrh oldu. Safer 1222'de

(Nisan 1807) azledildi ve a^bân

1223'de (Ekim 1808) Anadolu valisi

oldu ve stanbul'a geçip, ewârde
(Kasm-Arahk) Alâiyeye gidip oluy-

la orada vefat eylemitir. Büyük olu

Mehmed Beydir(-0. Kzlar Nefise

Hanm ve Zübeyde tlanm'dr. Nefise

Hanmn olu Sürûri Ali Paa ve ya-

kn zamanda \^efat eden Zübeyde Ha-

nmn olu Abdrrahman Hulusi

Efendi-dir(^). (III. .^24/25)

Abdurrahman Paa (Müftü Paa)

Yükselerek Erzurum kads ve müftü-

sü oldu. Zilhicce 12l5'de (Nisan-Ma-

ys 1801) vezirlikte Erzumm valisi ve

sonra Karahisar val;si oldu. Rebi^alâ-

hir 1221^de (Haziran-Temmuz 1806)

Van valisi ve sonra Ibrail muhafz ol-

du. 1223'de (1808) görevine Ankara

ve Kayseri eklendi. Zilhicce 1224'de

(Ocak 1810) braiPden Silistreye gel-

di ve görev yeri olan Ankara ^ya git-

meye emir ald. Orada vefat etmitir.

lim ve fazilet sahibiydi. (III. 325)

Abdurrahman Paa (Rivan2:âde)

Ömer Paamn torunudur. Kapcba-

, sonra 1210'da (1795/96) mîrimî-

ranlkia mutasarrf oldu. Çeidi gö-

revlerde bulunduktan sonra vefat et-

mitir. (III. 325)

Abdurrahman Paa (Sakzh Memi
Paazade) Abdurrahman Paamn
oludur. Derya beylerinden olup

ll40'da (1727/28) vefat etti. Tersane

ardnda medfundur. (III. 319)

Abdurrahman Paa (San) Kefeli-

dir. Yükselip cebeciba oldu. Zilhic-

ce 1107^de (Temmuz 1696) Rumeli

beylerbeyi payesi verildi. 1108'de

(1696/97) Sakz muhafz, 1109'da

(1697/98) Agrboz muhafz oldu.

Sonra Kefe beylerbeyi oldu. Ill5'de

(1703/04) Tunus valisi olup ve orada

vefat etmitir. (III. 31 6)

Abdurrahman Paa (Sar) Kara

Mehmed Paamn olu Mustafa Paa'

nm kethüdas olup kapcba olmu

ve sonra Mara'da ekyay yok etmi-

tir. Zilhicce 1158'de (Ocak 1746) Bur-

sa muhafz, Ramazan 1159'da (Eylül-

Ekim 1746) ehrizor muhafz, II6I'

de (1748) çel, Cemaziyelâhir ll62'de

(Mays-Haziran 1749) Adana valisi

olup Zilka'de^de (Ekim 1749) azledil-

mitir. Il64xie (1751) Kars mutasarn-

f ve ll65'de (1752) Haleb beylerbeyi

olmu ve 15 ewâl ll65*de (26 Aus-

tos 1752) vefat eylemitir. Doru, ted-

birliydi. iyâvupaazâdelerden ol-

mas muhtemeldir. Çünkü onlardan

bir Abdurrahman Paa olup onun o-
lu Âsim Be/dir. (III. 321)
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Abdurrahman Paa (Sûfî) Saray-

dan yetiip Çorlulu x\li Paa'mn sadâ-

retinde kethüdâs oldu. Safer 1120'de

(Mays 1708) vezirlikle kubbe veziri

oldu. a'bân 112rde (Ekim 1709)

Rumeli vals, sonra Yenikale ve Özi

muhafz oldu. 1122'de (1710) azledi-

lerek Limniye gönderildi. 1125'de

(1713) Van valisi, sonra ehrizor vali-

si oldu ve 1126'da (1714) Urla^ya

gönderildi. O sene Sakz muhafzl-
na atand ve sonra stanköy'e gönde-

rildi. 1127^de (1715) vefat etti. Olu
Bahir Mustafa Paa'dr. (III. 318)

Abdurrahman Râtb Bey Tara
mutasarrflarndan olup Bolu muta-

sanflmdan azledilmi olarak 5 Re-

ceb 1295'de (5 Temmuz 1878) vefat

etti. (III. 328)

Abdurrahman Râtib Bey (Küçük
Yusuf Beyzade) Selânikli olup kap-
cbayd. 5 Ramazan 1247'de (7 u-
bat 1832) vefat etti. E^oip'de olu
Mustafa Bey'in(-^) yanma defnedil-

mitir. (III. 326)

Abdurrahman Re'fet Efendi (Ar-

pa Eminizâde) Ricalden Yusuf
Efendimin oludur. Süleymaniye

müderrisi iken Safer 1200'de (Aralk

1785) vefat eyledi. Kanlca'da med-
fundur. (III. 323)

Abdurrahman Sirâc Efendi Mekke
ulemâsmdandr. Orada 40 seneden

fazla müftü olarak bulunup ayrldk-

tan sonra Msr'a gelmi ve Ramazan
13l4'de (ubat 1879) vefat eylemitir.

mam afii Türbesi yanma defnedildi.

(IV. 862)

Abdülahad Dede (Külah) Tokat

Mevlevîhanesi eyhi olup stanbul'a

çarlarak Beikta Mevlevîhanesi'ne

eyh oldu. Üç ay sonra 1181'de

(176 //68) vefat etti. Fâzl, itibarh ve

vakariyd. (III. 294)

Abdülahad Nurî Efendi Ebû'1-bere-

kât smail Efendi'nin cglu Muslihid-

din Mustafa Safâînin olu olarak

1003'de (1594/95) dodu. Annesi,

eyh emseddin Sivasî'nin kz karde-

idir. Midilli'de halifesi olup sonra s-

tanbul'da Mehmed Aa Zaviyesi ey-
hi oldu. Fâtih ve sonra Ayasofya ca-

mileri kürsü vaizi oldu. Safer lOöl'de

(ubat 1651) vefat etti. Sivasî Abdül-

mecid Efendi'nin türbesi yaknma
defnedildi ve sonra üzerine türbe ya-

pld. Divan sahibi aircir. Yerine o-
lu Mustafa Efendi geçtK-^). (III. 294)

Abdülaziz Abid Çelebi Seyyid Yu-

suf b. Hüseyin Hüsnînin oludur.

Müderris, Kefe kads, sahn müderri-

si oldu. 93rde (1524/25) vefat etti.

Taköprîzâde'nin days:dr. (III. 338)

Abdülaziz Efendi eyh Safiyeddin

Efendi'nin(-^) torunu, Mehmed Efen-

di'nin oludur. 9l4'de (1508/09) do-
du. Önce müderris, sonra eyh olup

990"da (1582) vefat etmitir. (III. 338;

III. 231/32)

Abdülazz Efendi Bursa 'da Zeynîler

Tekkesi eyhi olup 997'de (1589) ve-

fat etti. (III. 338)

Abdülaziz Efendi ' Fer:dun Paa'mn
akrabasndan olup Bulak sancagyla

Safer 1137'de (Ekim-Kasm 1724) bey-

lerbeyi payesi verildi. 1138'de (1725)

amcas Ferruh Paa'mn yerine Mekri

ve Meraga sancaklar be/i olup Receb

1 139'da (Mart 1727) vefa' etti. (III. 339)

Abdülaziz Efendi Bagdad Mevlevî-

hanesi eyhi Yahya Efendi'nin olu-
dur. Babasnn vefat lizerine eyh
olup ll50'de (1737/38) vefat etti. a-
irdir. (III. 339)



Abdülaziz Efendi Mehmed Emin

Efendi'nin(-^) oludur. 1173'de (1761/

62) vefat etti. airdir. Oullar Meh-

med Es'ad EfendiC-^) ile Mehmed Said

Efendi'dirC-^). (III. 406)

Abdülaziz Efendi Temenna (Te-

menye) Tekkesi eyhi Abdülkadir

Efendi'nin olu ve Erefzâde Fahred-

din Efendi'nin halifelerinden olup

Bursa^da Temenna (Temenye) Tekke-

si'ne eyh olmu :ur. 1178'de (1764/

ö5) vefat etti ve orada defnedildi. (III.

339)

Abdülaziz Efendi Hekimbazâde
Arab Yahya Eferdi'nin torunu, Fey-

zullah Efendi'nin(^) oludur. Mü-

derris olup 1200'de (1786) vefat etti.

Olu Mehmed Resid Efendi 1193'de

(1779), bir olu Nureddin Efendi de

1198'de (1784) /efat ederek hepsi

Haydarpaa'da defnolunmulardr.

av. 35)

Abdülaziz Efendi Mevâlîden Tokat-

k brahim Efendimin oludur. Tp
tahsil ettikten sonra 1218'de

(1803/04) hassa tabiplerinden oldu.

m. Selim devri (j. 789-1807) sonlarn-

da vefat etti. (III. 340)

Abdülaziz Efendi Veznedarba

olup 15 Cemaziyele^^-el 1271'de (3

ubat 1855) vefat etti. Mahmutpaa'

da medfundur. C.II. 340)

Abdülaziz Efendi Medinelidir. Sesi

ve mûsikîye olan hevesiyle az vakitte

sanatnda üstad oldu. 1278'de (1861/

62) padiahn ikinci imam ve müder-

ris olup Birkaç av sonra ayrld. Sonra

Leylî Kz Sanay. Mektebi müdürlü-

ünde 5-10 sene bulunmu ve mevle-

viyet kazanmt. Cemaziyee\n''el

1313 balarnda (20-30 Ekim 1895) ve-

fat eyledi. Halime ve selim, mûsikî il-

minde gerçek bi ustayd. (III. 340)

Abdülaziz Efendi (Altparmakzâ-

de) Altparmak Abdülfettâh Efendi'

nin(->) oludur. Salih kiilerden olup

Ramazan 1095'de (Agustos-Eylül

1684) vefat etti. Gönüllerin sevgilisiy-

di. (III. 342)

Abdülaziz Efendi (Hocazâde) Ho-

ca Sa'deddin Efendi'nin dördüncü

oludur. 17 Rebiyülâhir 983''de (26

Temmuz 1575) dodu. Müderris,

a'bân lOlO'da (ubat 1602) Bursa

kads, sonra Galata kads, Rebiyülâ-

hir 1013'de (Eylül l604) stanbul ka-

ds olup a'bân'da (Ocak 1605) azlo-

lundu. Ramazan'da (ubat l605) Ru-

meli kazaskeri oldu. e\^^âl 1018'de

(Ocak 1610) emekli edildi. 29 a'bân

1020'de (6 Kasm l6ll) ikinci kez Ru-

meli kazaskeri oldu ve Safer 1024'de

(Mart l6l5) azledildi. Sonra hacca gi-

dip geldi. 17 Zilhicce 1027'de (5 Ara-

lk 1617) vefat etti. Edip, sabri ve va-

kurdu. Kazaskerlerin Rumeli ve Ana-

dolu beylerbeyilerinin önüne geçme-

si onun zamannda oldu. Üç dilde a-

irdi. Olu Bahâî Mehmed Efendi'dir.

Dieri Ahmed Efendi' dir. Bunun olu
müderris Dervi Ali Efendi'dir(-^).

Üçüncü olu Yahya Efendi olup bu-

nun oullar Abdülkerim Mehmed
EfendiC-^) ile Mehmed Necib Efen-

di'dir(->). (III. 338)

Abdülaziz Efendi (Karaçelebizâ-

de) Hüsâmeddin Efendi'nin oludur.

lOOO'de (1591/92) dodu. Müderris,

molla olup Receb 1043'de (Ocak

1634) stanbul kads oldu. Muharrem

1044'de (Temmuz 1634) azledildi ve

Sakz'a gönderildi. Ramazan'da (u-

bat-Mart 1635) döndü. Receb 1058'de

(Austos 1648) Rumeli kazaskeri

olup Receb 1059'da (Temmuz 1649)

eyhülislâm payesi verildi. e\^âl
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1059'da (Ekim 1649) kazaskerlikten

azioiunup lOöl'de (1651) eyhülis-

lâm oldu. 16 Ramazan 106l'de (2 Ey-

lül 1651) azioiunup Sakz'a gönderil-

di. Ardndan oraya kad oldu. Cema-

2iyelev\'^el 1062'de (Nisan l652) azle-

dilip arpalkla Gelibolu'da ikamet ey-

ledi. Rebiyülâhr 1068'de (Ocak 1658)

vefat etti. Vakur, âlim, fâzl, airdi.

Eserleri: Siyer—i Kâzerûnî tercümesi,

Türkçe Siyer, HilyetüVEnhiyâ, Ta-

rih~i Mir'âtü's-Safâ, Hoca tarihine

zeylen Süleymanname, Ravzatü'l-

Ebrâr ve onun IO68 (1658) tarihine

kadar zeyli, fkhta Kâfi Bursa'da

yüzden fazla çemesi vardr. (III. 339)

Abdülaziz Efendi (La'lîzâde) Re-

isüiküttab La'lî Mehmed Efendi'

nin(-^) oludur. Müderris, Kudüs
mollas olup Ramazan 1088'de (Ka-

sm 1677) vefat etti. Tarikata eilim-

liydi. (III. 339; IV. 152/53)

Abdülaziz Efendi (Mektûbîzâde)

Mustafa zzet Efendi'nin oludur.

1235'de (1819/20) müderris olup nâ-

ibliklerde bulundu. 1262'de (1846)

beytülmal kassâm, 1263'de (1847)

mahreç payesi, a'bân 1268'de (Hazi-

ran 1852) am mollas, sonra Mekke
ve stanbul payesi olup Safer 1279 'da

(Austos 1862) evkaf müfettii oldu.

O yln CemaziyelevA^elinde (Ekim-

Kasm 1862) vefat etti. âlim, air,

edipdi. Devhatü'l-Meâyih'e zeyl yaz-

d. Olu zzet Mehmed Efendi' dir. Bir

olu da Bahâî Efendi'dir. (III. 340)

Abdülaziz Efendi (Subhîzâde)

Subhî Efendi torunlanndandr. 1149'

da (1736/37) dodu. Tp tahsil ede-

rek hassa tabiplerinden oldu. 1171'

de (1757/58) müderris olup Zilhicce

ll89'da (ubat 1776) hekimba ol-

du. ewâl 1190'da (Kasm 1776) az-

ledildi ve Muharrem 119^"de (Aralk

1782) Üsküdar mollas oldu. Ardn-
dan stanköy'e gönderildi ve ksa sü-

re sonra orada vefat etti. Tp ile dier
fenlere âinâ olup Türkçe ve Farsça

iir söylemeye kadirdi. Ecâr- Esmâr
ve Bürhanü'l-Kfâye tercümeleri ile

ahlâka dair bir risale yazmtr. Di-

van\ vardr. (III. 339/40)

Abdülaziz Efendi (Uakîzâde)
eyh Hüsâmeddin'n ikinci oludur.

Müderris, Zilhicce 1040 'da (Temmuz
1631) Haleb mollas olcu. 1042'de

(1632/33) azledildi. 17 Rebiyülewel

1045'de (31 Austos l635) vefat etti.

Babasnn yannda medfmdur. lmi
orta halliydi. Olu, airlerden Meh-
med Fasihi Efendi'dir. (III. 339)

Abdülaziz Efendi (Ünmüveledzâ-
de) Abdüle\^el Efendi'nin oludur.

Müderris, kad ve Haleb mollas, son-

ra da Amasya müderrisi ve müftüsü

olduktan sonra emekli olup 950'de

(1543) vefat etti. Edip, itih-arl, vakur-

du. Birçok ilimle urard. Arapça

nazma kadirdi. Emir Buharî yannda
mektep ve medresesi Acardr. Hâi-
ye-i Sadru'-erîay yazc. Olu Ali

Efendi'dir. (III. 338)

Abdülaziz zzî Efendi (HakiMzâ-

de) Hak Mehmedzâde Abdullah Afi-

feddin Efendi'nin(-^) oludur. 11 06'

da (1694/95) hacca gitti ^/e Hicaz'da

vefat eyledi. Tasavvuf! iirleri vardr.

(III. 366)

Abdülaziz Mehmed Efendi (Feyzî-

zâde) Bursahdr. Müderris, e^^^^âl

1282'de (ubat-Mart 1866) Mara mol-

las oldu. Sonra vefat eyledi. (III. 340)

Abdülaziz Mehmed Efendi (Lâzi-

kîzâde) eyhülislâm mam Mehmed
Efendi'nin torunu, FeyzuUah Nafiz



Efendi'nin(->) oglucur. Müderris iken

1175^de (1761/62) ^efat etmitir. (IV.

37)

Abdülbâkî hak. Bak Paa

Abdülbâkî Aa Davutpaa mütevel-

lisi olup 21 Zilhicce ll58'de (14

Ocak 1746) vefat etti. Üsküdar'da

medfundur. (III. 299)

AbdülbâkîAa Kapcba olarak k-

dem kazanarak 1161 'de (1748) mîri-

alem oidu. 1171'de (1757/58) vefat

ederek nadiyeye defnedildi. (III.

299)

Abdülbâkî Aa Yeen Mehmed Pa-

a'nn mensupiarmcan olup kapcba-

olarak 1193'de (1779) çavuba ol-

du. Muharrem 119''*de (Aralk 1782)

azledildi. Sonra Kaaburun Kalesi bi-

na emini olup ev^ âl 1200'de (Aus-

tos 1786) vefat etti. (III. 299/300)

Abdülbâkî Aa (Çelebi Kethüda

Beyzade) Yeniçeri zâbiderinden

olup ll43'de (173C:/31) seksoncuba-

ve Rebiyülev^-^el ll44'de (Eylül

1731) kul kethüdas, Safer ll45'de

(Austos 1732) Yeniçeri aas olup o

sene evvâl'de (Mart-Nisan 1733) az-

ledilip Gelibolu'ya gönderildi ve ora-

da vefat etti. Cana yaknd. Kasmpa-

a'da Sürûrî Mescidi civarnda çeme
yapt. Damadlar Ebras Süleyman Pa-

a ve Sar Mustafa :^aa'dr. (ÎII. 298)

Abdülbâkî ArifEfendi Mahzen kâti-

bi olup 1082'de (1671/72) vefat eden

Mehmed Efendi'ni: oludur. Müder-

ris, 1093'de (1682) Selanik mollas

olup 1094^de (l683) azledildi. Sonra

Bursa, Msr mollas, Ramazan'da (?)

stanbul payesi ve sonra [1109'da

(1697/98)] stanbul kads oldu. Rebi-

yülevvel 1112'de (Austos-Eylül 1700)

Anadolu payesi ve a'bân 1113'de

(Ocak 1702) Anadolu kazaskeri olup

Zilka'de lll4'de (Mart-Nisan 1703)

azledildi. Sonra Rumeli payesi oldu,

Cemaziyelevvel 1118'de (Austos

1706) Rumeli kazaskeri olup a'bân'-

da (Kasm 1706) ayrld. Muharrem

1122'de (Mart 1710) ikinci defa Ru-

meli kazaskeri olup Rebiyülevvel

1123'de (Nisan-Mays 1711) taraya

gönderildi. Zilka'de 1124'de (Aralk

1712) dönüp 8 evval 1125'de (28

Ekim 1713) vefat etti. Eyüp'de med-

fundur. Arapçay iyi bilirdi, münî ve

üç dilde airdi. Kelâmda Türkçe Me~

nâhicü'î-vusûl [Usûll nahivde îmrae

Nefseb nsalesi, Risale-i /^w, manzum
Miraciye, Makame-i Kandiye (Fethi-

ye), sam'm Farsça îstiâre Risalesi,

Mukaddimemi Ahlâk-t Nâsrî. (III.

297/98)

Abdülbâkî Bekay Efendi (Dur-

sunzâde) Taköprülü Abdülbâkî

Efendi'nin oludur. Müderris, Haleb,

Badad, Üsküdar, Yeniehir, Bursa,

Msr mollas oldu. 8 Ramazan 1015'

de (7 Ocak l607) vefat etti. Msr'da

Kurâfe-i Kübrâ'da defnedildi. Fâzl,

scak kanl, dostlaryla ülfeti sever,

sâiih ve airdi. Olu Mehmed Efen-

di'dir(->).\lIL 295)

Abdülbâkî Bey (Köprülüzâde) Ha-

fz Ahmed Paa'nn("^) oludur. 1182'

de (1768/69) vefat ederek dedesi

Nu'man Paa'nm yanna defnedildi.

(I. 263)

Abdülbâkî Beyzade hak. Feragî Os-

man Paa

Abdülbâkî Çelebi (Boukolu)
Babâli'den yetiip 1062'de (1652)

tezkire-i sânî oldu, sonra vefat etti.

(III. 296)

Abdülbâkî Dâni Efendi (Arslan-

zâde) Mustafa Efendi'nin oludur.
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Müderris, 1201 'de (1786/87) Galata

mollas, sonra bilâd- hamse payesi,

1207'de (1792/93) Medine mollas

olup 1208'de (1793/94) vefat etmitir.

(III. 300)

Abdülbâkî Efendi Molla Arab Alâ-

eddin Çelebi-i Rfâî'nin oludur.
895'de (1490) dodu. Müderris, Sahn
.müderrisi, sonra Haleb, Mekke, Bur-

sa, Msr, ikinci defa Mekke kads ol-

du. 971'de (1563/64) vebadan vefat

etti. Fâzld. (III. 295)

Abdülbâkî Efendi eyhülislâm Alâ-

eddin Ali Cemâirnin(-*) kardei K-
vâmeddin Kasm'm torunu, Cemâled-
din Efendi'nin oludur. Msr'a yerle-

ip lOlO'da (1601/02) vefat etti. Ga-

yet cömert, âlim, fâzl ise de keyfine

dükün olduundan titreme hastal-

na tutuldu. Httat-î Makrizîyi tercü-

102 me etti. (IIÎ. 489)

Abdülbâkî Efendi Hasan Pasa'nm

oludur. Müderris, zmir ve Haleb

mollas oldu. Zilka'de 1069'da (Aus-
tos 1659) vefat etti. Fâzld. 1054'de

(1644) bir cami yapan Abdülbâkî bu
zat olmahdr. Olu Köse Bekir' Efen-

di'dir. (III. 296)

Abdülbâkî Efendi Mehmed b. Ah-

med b. Süleymann oludur. aml-
dr. evval 1088'de (Kasm l677) ve-

fat eyledi. Fâzldr. evâbid, Molla

Cami erhi, Esmâ-i Hüsna erhi,

mantktan Muhtasar Tehzib'm yaza-

rdr. (III/296)

Abdülbâkî Efendi Kara Mûsâ Efen-

di'nin oludur. Müderris, Galata mol-

las oldu. Azledilmi olarak 1095'de

(1684) ehid oldu. (III. 296)

Abdülbâkî Efendi Müderris olup

Rebiyülâhr 1096'da (Mart l685) vefat

etti. (III. 296)

Abdülbâkî Efendi Bursahdr. Vaiz

Abdullah Efendi'nin olu olup Bursa

vaiziydi. 1121'"de (1709) vefat etti.

(III. 297)

Abdülbâkî Efendi Abdülmecid Si-

vasî Efendi'nin oludur. 1023'de

(l6l4) dodu. Babasnn vefatnda

Sultan Selim Camii ve sonra Sultan

Ahmed Camii A^âizi oldu. 73 sene va-

iz olarak 15 Rebiyülevvel 1122'de (14

Mays 1710) 99 yanda vefat etti.

Âlim ve airdir. Oullar Mehmed
Emin Efendi(-+) ile emseddin Ah-

med Efendi'dir(-^). (III. 297)

Abdülbâkî Efendi Et^ûbekir Nümâyî
Efendi'nin(—^) oludur. Müderris iken

Safer 1127'de (ubat 1715) vefat et-

mitir. (III. 520)

Abdülbâkî Efendi ".^id Mehmed
Efendi'nin(->) oludur. Müderris

olup 3 Cemaziyelâhir ll42'de (23

Aralk 1728) vefat etti. (L 351)

Abdülbâkî Efendi Telhise! ve mü-
derris olup Cemaziyelâhir ll42'de

(Ocak 1730) vefat etti^ (III. 298)

Abdülbâkî Efendi Sâbir Mehmed
Pârsâ Efendi 'nin(-»') oludur. Müder-
ris ve am mollas olup 1145 (1732/

33) tarihinden sonra vefat etti. (III.

298; IV. 183)

Abdülbâkî Efendi eyh olup

1154'de (1741) vefat ederek Silivrika-

p'da Hâdimî eyh Abdülaziz'in yak-
nma defnedildi. (III. 299)

Abdülbâkî Efendi Bilgili kiilerden

olup 1157'de (1744) vefat ederek

Edirnekapfda defnedilmitir. Hattat-

d. (III. 299)

Abdülbâld Efendi Zeyrek mam ve
eyhülkurrâ idi. 11 64'de (1751) vefat

edip Egrikap'ya defnedildi. Oullar
Mehmed Es'ad Efendi(->) ile mevâlî-

den Feyzullah Efendi'dir. (III. 299)



Abdülbâkî Efendi Kalemden yetiip

küçük tezkireci, :i48'de (1735/36)

küçük evkaf muhasebecisi, 1155'de

(1742) piyade mukabelecisi, 1156'da

(1743) küçük ruznâmçeci, 1158'de

(1745) tekrar piyade mukabelecisi,

sonra küçük evkaf muhasebecisi,

ll65'de (1752) si:.ahdar kâtibi olup

daha sonra vefat etmitir. (III. 299)

Abdülbâkî Efenci Dersiam ve Fâtih

Camii vaizi oldu. 1182'de (1768/69)

vefat etti. Topkap.'ya defnedildi. (III.

299)

Abdülbâkî Efendi Tomn Mehmed

Efendi'nin(-^) oludur. Müderris olup

5 Cemaziyelewei 1197'de (8 Nisan

1783) vefat etti. .Topkapfya defnedil-

mitir. (III. 256)

Abdülbâkî Efendi Varnal bir tacirin

oludur. Molla, Medine mollas olup

5 Cemaziyeiewe: 1197'de (8 Nisan

1783) vefat etti. Âlim, air olup eyh

Murad Efendi'nin müridiydi. (III.

299)

Abdülbâkî Efendi eyh Ebûbekir

Efendi' nin oludur. Neyzenba ol-

du. 12l9'da (180O Yenikap Mevlevî-

hanesi eyhi oldu. 1236'da (1820/21)

vefat etti. Âlim, air ve mûsikîinast.

âhidî erhi, Menâkth- Arifin, Di-

%an eserieridir. Yerine olu Hüsnî

Dede(-^) geçti. Dier olu Osman

Salâhaddin Dede'dir. (III. 300)

Abdülbâkî Efendi Maliyeden yeti-

ip defterdar oldu. Kastamonu def-

terdar iken 1263'de (1847) vefat et-

mitir. (III. 300)

Abdülbâkî Efendi (Altparmakzâ-

de) Altparmak orahim Efendi'nin(-+)

oludur. Müderris "ve sonra Edirne

mollas olup 2 a^bân 1133'de (29 Ma-

ys 1721) vefat e^demitir. (I. 107)

Abdülbâkî Efendi (Altparmakzâ-

de) (Fettâhzâde) Altparmak Abdül-

fettâh Efendi'nin(-^) oludur. Ba-

dad mollas olup 1105'de (1693/94)

vefat etti. (III. 342; III. 297)

AbdülbâM Efendi (Ca'ferzâde) Hi-

reli Cafer Efendi'nin oludur. Mü-

derris, Galata mollas olup Safer

1079^da (Temmuz 1668) vefat etti.

Eyüp'de medfundur. Olu sudûrdan

Mehmed Efendi'dir. (III. 296)

Abdülbâkî Efendi (Damadzâde)

Damad Mehmed Efendi'nin("^) olu-

dur. Müderris, 1042^de (1632/33) Ye-

niehir mollas olup, Cemaziyelâhir

1044'de (Kasm-Arahk 1634) vefat et-

ti. (III. 295; IV. 143)

Abdülbâkî Efendi (Ebûssuûdzâ-

de) Sâdk Mehmed Efendi'nin(^) o-
ludur. Müderris olup 18 Ramazan

1117'de (3 Ocak 1706) vefat etmitir.

(III. 188)

Abdülbâkî Efendi (Fenarîzâde)

Mehmed ah Efendi'nin olu olarak

923'de (1517) dodu. Müderris, Üs-

küdar, üç defa Galata, ikier defa Sof-

ya ve Selanik mollas oldu. 970'de

(1562/63) vebadan vefat etti. öhrete

dükün olup Üsküdar'da bahçe yap-

t. (III. 294/95)

Abdülbâkî Efendi (Handanzâde)

Müderris, Üsküdar mollas olup 1145

(1732/33) yhndan sonra vefat etti.

Küçük kardei Yusuf Efendi' dir(-^).

(IIL 298)

Abdülbâkî Efendi (Hsmzâde) H-

sm Yahya Efendi' nin(-^) oludur.

Müderris, Msr, Mekke mollas oldu.

Fermann ulamasnn üçüncü günü

1085'de (1674/75) vefat etmitir. Sun'

îzâde ile akrabal vardr. (III. 296;

IV. 635)
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Abdülbâkî Efendi (Hüseyin Çavu-
zâde) Müderris olup 13 Receb 1122'de

(7 Eylül 1710) vefat etti. (lîL 297)

Abdülbâkî Efendi (Kevâkibîzâde)
Velîyeddin Efendi'mn(-^) oludur.
Müderris ve Selanik mollas olup
1150^de (1737/38) vefat etmitir. O-
lu Velîyeddin Mehmed Efendi 'dir(-^).

(IIL 298; IV. 613)

Abdülbâkî Efendi (Kevâkibîzâde)
KnmÎ2âde ükrullah Efendinin da-

mad olup 1209'da (1794/95) Yenie-
hir mollas oldu, sonra vefat etti. (III.

300)

Abdülbâkî Efendi (La'lîzâde) La lî-

zâde eyh Mehmed Efendi^nin olu-
dur. Müderris, 1117^de (1705/06) Ku-
düs mollas olup 1138-"de (1723/26)

Limniye gönderildi. 1143'de (1730/

31) Msr mollas ve ll44'de (1731/

32) Mekke payesi ve Zilka'de ll49'da

(Mart 1737) stanbul kads olup son-

ra Anadolu payesi verildi, 115rde
(1738/39) vefat etti. E^öip^de defne-

dildi. Yatt yerde bir tekke yapm-
tr. Fâzld. Bir-iki risale ve Sar Abdul-
lah Efendinin Meslekti 'l-Uak kasi-

desine Hediyetül-Uak adyla erh
yapt. (III. 298/99)

Abdülbâkî Efendi (La'lîzâde) Mü-
derris, Haleb mollas oldu. Azledilmi
olarak ll6rde (1748) A^efat etmitir.

Topkaprda medfundur. (IIL 299)

Abdülbâkî Efendi (Parsazâde) Me
validen Parsa Mehmed Sâbir Efendi'

nin oludur. (IIL 298)

Abdülbâkî Efendi (Sahhaf eyhi-
zade) Abdurrahman Efendi'nin(-^)

oludur. Sofya mollas olup, Receb
1082'de (Kasm 1671) vefat etti. Ogiu
kazasker Mehmed Efendi^dir. (III.

296; IIL 314)

Abdülbâkî Efendi (Sünbülzâde)
Vehbî Efendi'nin oludur. Divan kale-

minden yetiip Divan- Hümâyûn ke-

sedar oldu. 1222'de (1807) piyade

mukabelecisi, 1223'de (1808) küçük
tezkireci olup Zilka^de'de (Aralk

1808/Ocak 1809) ayn:d ve Kütah-

ya'ya gönderildi. 1226x.a (1811) süva-

ri mukabelecisi ve 1227'de (1812) tez-

kire-! ev\^el oldu ve ayn sene vefat et-

ü. Kâtip ve münî idi. (IIL 300)

Abdülbâkî Efendi (Uâkîzâde)
Abdürrahim Efendi 'nin oludur. Mü-
derris, Msr, Mekke mollas oldu.

Konya'ya vardnda 1090^da (l679)

vefat etti. Mevlânâ Dergâhmda med-
fundur. Aklî, naklî ve r:yâzî ilimlerde

mahirdi. Üç dilde aircir. Beyzâvî^e
haiye ve ta'likat ile iir divan vardr.

(IIL 296)

Abdülbâkî Mahmud Efendi stan-

bulludur. Fâtih Camii müezzini olup

Zilhicce 973'"de (Haziran 1566) hacda
A'^efat eden bir zatm og'udur. Müder-
ris, Mekke, Medine mcilas, 992 yl-
nn Kadir gecesi (26/27 Ramazan-1/2
Ekim 1584) stanbul kads olup Mu-
harrem 993'de (Ocak 1585) azledildi.

Receb 994'de (Temmuz 1586) ikinci

defa stanbul kads ol.p Zilka^de'de

(Ekim-Kasm) Anadolu kazaskeri oldu.

Cemaziyelewel 996'da (Nisan 1588)

azledildi. Receb 999^da (Mays 1591)

ikinci kez Anadolu kaza.skeri olup Re-

ceb lOOO'de (Nisan-May;> 1592) Rume-
li kazaskeri oldu, e\^^â/de (Temmuz
1592) azledildi. Cemaziyelev^'^el

1003'de (Ocak 1595) ikinci defa Ru-

meli kazaskeri oldu. y^ zilden sonra

Receb 1006^da (ubat 1598) üçüncü
defa Rumeli kazaskeri oldu. Muhar-
rem 1007'de (Austos 1598) istifa eyle-

di. 23 Ramazan 1008'de (" Nisan l600)



vefat eyledi. Namazn Sun'ullah Efen-

di kddi ve Edirnekap dna defnedil-

di. Âlim ve airdi. Divan ve hayrâtm-

dan bir mescidi vardr. Oullan Ab-

durrahman EfendiC-*; ile eyh Mah-

mud Efendi'dirM. (îll. 295)

Abdülbâkî Paa Tekirdagl Mustafa

Paa'nm kethüdâsdr llOö^da (1694/

95) sipahiler aas olup 1107'de

(1695/96) vezir rütbesiyle Trabzon

valisi olup nil^de (1699/1700) vefat

etti. (m. 297)

Abdülbâkî Paa Sadrazam Hezârpâ-

re Ahmed Paa^mn oludur, llll'de

(1699/1700) Resmo muhafz ve mîri-

mîran olup sonra vefat etti. (III. 297)

Abdülbâkî Paa ranldr. Il40'da

(1727/28) Kirmanah valisi iken Os-

manl Devletlinin hizmetine girerek

Rumeli beylerbeyi payesi verildi ve

hudutta Novi mutasarrf olduysa da

bu yla doru stanbul'a getirildi ve

burada vefat etti. (III 298)

Abdülbâkî Paa Bt.gdad valisi Sü-

leyman Paa'nm mensuplarndan

olup 1199'da (1785) mîrimîranlkla

Musul valisi oldu. Ancak 1200'de

(1786) azledilip soma vefat etmitir.

Marur ve kibirliydi. (III. 300)

Abdülbâkî ifâî Efendi Gülenî

denâi olup Edirne Dârüifas reisi

iken 075'de (1644/65) vefat etti. a-
ir ve üp ilminde mahirdi. (III. 296)

Abdülbâkîzâde bak. Nurullah Meh-

med Efendi

Abdülcebbar Celilj: bak. Celilî Ab-

dülcebbar Çelebi

Abdülcebbar Acemî Karabaldr. s-

tanbul'a gelip 965^de (1557/58) mü-

derris ve ehzade Bayezid'e muallim

oldu. 966'da (1558/5S ) vefat etti. Âlim,

mûsikî ve muhazaratî, vâkft. (III. 300)

Abdülcebbarzâde bak. Abdurrah-

man Bey; Selim Srr Bey

Abdülcelâl Nureddin Efendi (Ka-

metîzâde) Mehmed Efendi'nin to-

runlarmdandr. Müderris olup 27

evval 1171 'de (4 Temmuz 1758) ve-

fat etti ve Edirnekap'ya defnedildi.

(III. 300/01)

Abdülcelilzâde bak. Abdurrahman

Paa; Abdülfettâh Paa; Ahmed Paa;

Emin Mehmed Bey; Emin Mehmed
Paa; Es'ad Paa; Hasan Paa;

Abdülcelilzâde Musul hanedann-

dan Emin Paa'ya mensup bir ailedir

ki, m. Ahmed devrinden (1703-1730)

Sultan Abdülmecid devrine (1839-

186) kadar bir hayli vezir yeümitir.

Sonuncusu Yahya Paa'dr ki, çocuk-

suz vefat etti. (IV. 697)

Abdülevvel Efendi Ümmüveled Hü-

seyin Efendi'nin oludur. II. Mehmed
(Fâtih) zamannda (1451-1481) Silivri

kads oldu. Sonra inzivaya çekildi ve

915'de (1509/10) vefat etti. Her fenne

vakf, hadis ve kraatta mahir, müteva-

zi idi. Kâfiye erh fne haiye yazd.

Olu Abdülaziz Efendi' dir. (III. 294)

Abdülevvel Efendi (Saçh Emirzâ-

de) Saçl Emir denilen Muhyiddin

Mehmed Efendi'nin(->) oludur. "Ür-

yan Efendi" de denir. Bunun sebebi

müderris iken cezbe getirip çplak

gezmesindendir. III. Murad kendisine

inandndan 150 akçe günlük verirdi.

Zilka'de 988'de (Aralk 1580) vefat et-

ti. Namazn eyhülislâm kldrd. Er-

mi saylanlardandr. (III. 294; IV. 345)

Abdülevvel Efendi (Uryân Efen-

di) Saçl Emir Efendi'nin oludur.

988'de (1580) vefat etti. Ermi say-

lanlardandr. Eyüp'de medfundur.

(III. 294)
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Abdülezel Paa Askerlikten yetimi,

savalarda yiitlii görülünce rütbesi

mirlivala kadar yükselmiti. Redif

mîrlivâlgmda bulunduu srada Ala-

sonya Ordusu'na gönderilmi, Zil-

ka'de 1314 ortalarmda (Nisan 1897)

Yunanllarla yaplan Bernartepe mu-
harebesinde atnn üzerinde iki ko-

lundan yaraland halde dayanm ve

bir üçüncü kurun azndan girmekle

ehid olmutur. Be-alt muharebede

gerçekten yiitlik göstermi dindar,

hâfi2- Kur'an, sâdk, gayretli bir zat

idi. Olu Binba Said Efendi'dir ki,

önceleri mekteplerde hikmet- tabiiye

ve riyaziye muallimiydi. (IV. 862)

Abdülfettâh Aa Gürcüdür. Sadra-

zam zzet Mehmed Pasa'nm kölesi

olup darbhane emini iken mabeyne
takdim eyledi. Enderun'a alnp IV.

106 Mustafa'nn hizmetine verildi ve ona

mabeyinci oldu. Rebiyüle\^^el 1222'

de (Mays 1807) baçukadar olup 4

Cemaziyelâhir 1223 'de (28 Temmuz
1808) vefat etti. Rengi esmer ve göz-

leri kzld. Olu brahim Bey'dir(-^).

(IIL 343)

Abdülfettâh Aa Saray bakap gu-

lâm olup 19 Safer 1293'de (17 Mart

1876) vefat etti. Ya lOO'ü geçkindi.

(III. 344)

Abdülfettâh Aa (Saraçzâde) Kon-

yaldr. Ahmed Bey'in kardei olup

1040'da (1630/31) Hasan Paa'nm ka-

p kethüdas ve Receb 1058'de (Aus-
tos 1648) çavuba oldu ve 1079'da

(1668/69) azledildi. Sonra vefat etmi-

tir. (III. 342)

Abdülfettâh Bey Mîrimîrandan Mu
mutasarrf Selim Paa'mn olu olup

kapcba olarak bu senelerde (1830"

1ar) vefat etti. (IIL 343)

Abdülfettâh Bey (Cebbarzâde) Sü-

leyman Bey'in og^.udur. Müderris,

1235'de (1820) Halete mollas, 1242'de

(1826/27) Mekke payesi, 1245'de

(1829/30) stanbul payesi, 1252'de

(1836/37) Anadolu payesi 1255'de

(1839) Rumeli payemi oldu. 4 Zilhicce

1255'de (8 ubat 1840) vefat edip ve

Duvardibi'nde defnedildi. Servet ve

hamiyet sahiplerindendi. (III. 344)

Abdülfettâh Efendi Ahmed b. Âdil-

in oludur. Müderris oldu. 924'de

(1518) vefat etti. M^üdekkik ve mu-
hakkik olup hattatd:. (III. 342)

Abdülfettâh Efendi Ebûssuûd Efen-

di'mn(-^) kardei Nasrullah Efen-

di'nin oludur. Alim olup uuru bo-

zuldu. Cemaziyelâhir 977'de (Kasm
. 1569) vefat etti. (I. 169/70)

Abdülfettâh Efendi bâd Çelebi'nin

kardeidir. Müderris ve am müftüsü

olup Zilka'de 984 de (Ocak-ubat
1577) vefat etti. Â4m, edipdi. (III.

342)

Abdülfettâh Efendi Müderris ve

Yeniehr-i Fenâr mollas olup azle-

dilmi olarak ll45'de (1732/33) vefat

etti. Edirnekaprda medfundur. (III.

343)

Abdülfettâh Efendi eyhlerden
olup 1157'de (1744) vefat etti. Edir-

nekap'da medfundur. (ÎII. 343)

Abdülfettâh Efendi Topçu Oca
eyhi olup 1222'de (1807) vefat eyle-

di ve Beyolu Mezarl'na defnedil-

di. (III. 343)

Abdülfettâh Efendi Maliyeden yeti-

ip mektûbî-i defter" ve hâcegândan
oldu. 1228'de (1813) maliye tezkire-

cisi, 1236'da (1820/21) piyade muka-
belecisi olup 12 Rebiyüle\^el 1237'

de (7 Aralk 1821) vefat etti. Beykoz'



da Çakmak Dede yannda medfun-

dur. Olu brahim Efendi'dir(^). (IIL

343)

Abdülfettâh Efendi Beyehirlidir.

Rfaî eyhlerinder. olup 17 Safer

1304'de (15 Kasm 1886) vefat etti ve

Karacaahmet'e defnedildi. (III. 344)

Abdülfettâh Efendi Sakzldr. Müs-

lüman olduktan sonra Husrev Pa-

a'nm yanmda yetierek hattat ol-

mutur. Bu sebepten sikkeken olup

srasyle sikkekenha oldu ve sene-

lerce devam edip j.296'da (1879) bâ-

lâ rütbesini ald. 9 Cemaziyelewel

13l4'de (16 Ekim 1896) vefat etti.

(IV. 862)

Abdülfettâh Efen di (Altparmak)

Müderris, molla ve Ramazan 1068'de

(Haziran 1658) stanbul kads oldu

ve senesinde azledildi. Ramazan

1071 'de (Mays l(6l) vefat etti. Fa-

kihdi. Oullar Abdülaziz Efendi(-^)

ile Abdülbâkî Efendi'dir(-^). Torun-

larndan biri de FeyzuUah Efen-

di'dir(-^). (III. 342}

Abdülfettâh Efendi (Celladzâde)

Hüsâmeddin Efendi'nin oludur. An-

kara mollas olup Safer 1072'de

(Ekim l66l) 60 yasmda vefat etmitir.

(III. 342; il 113)

Abdülfettâh Efendi (Mollackzâ-

de) Ali Aga'nm oludur. Kalemden

yetiip hâcegândan oldu. 1200'de

(1786) kalyonlar kâtibi oldu. IIL Se-

lim devri (1789-1807) balarnda ve-

fat eyledi. (III. 34:0

Abdülfettâh Paa (Abdülcelilzâde)

Hüseyin Paa'mn oludur. Mîrimîran

olup sonradan 1183'de (1769/70) ve-

zir rütbesiyle Nlusû valisi oldu.

1184 'de (1770/71;'' Trablusam valili-

giyle çerde babuu oldu. 1186 'da

(1772) azledildi. Sonra vefat etmitir.

(IIL 343)

Abdülfettâh Paa (Babanh) Mîri-

mîran olup 1199'da (1785) Köysan-

cak mutasarrf oldu, 120rde (1786/

87) ayrld ve daha sonra vefat etti.

(III. 343)

Abdülfettâh Paa (Hac) Derya

beylerinden olup liman reisi olarak

1106'da (1694/95) kalyonlar kapdan

yani kapudâne-i hümâyûn oldu.

1113-'de (1701/02) mîrimîran rütbe-

siyle kapdan- derya oldu. Ill4'de

(1702) hastalanp yataa düünce 3

a'bân'da (23 Aralk 1702) azloldu.

Sakz'da iken ksa süre sonra vefat et-

ti. Orada medfundur. (IIL 343)

Abdülgaffar Aa Kapcba ve Ay-

dos mubayaacs olup Receb 1200'de

(Mays 1786) vefat eyledi. (IIL 340)

Abdülgaffarzâde bak. Necib Efendi

Abdülgafûr Efendi ranl bir tacirin

oludur. Kad, sonra ehzade defter-

dar, 974'de (1566/67) dördüncü def-

terdar; sonra Anadolu defterdar ve

daha sonra da Bursa beyi oldu. Ora-

da vefat eyledi. (IIL 340)

Abdülgani bak. Abdî Paa

Abdülganî Bey Rakm Mehmed Pa-

a'mn oludur. Kalemden yetiip

1198'de (1784) gureba-y yesâr kâtibi

ve hâcegândan oldu. Çeitli görevler-

de bulunup bamukataaclktan azle-

dilmi olarak 27 Zilhicce 1218'de (8

Nisan 1804) vefat etti. 1202'de (1787/

88) vefat eden annesi Hac Fatma Ha-

nm'm yanma Silivrikap'da defnedil-

di. (IIL 342)

Abdülganî Efendi Bolulu Emirah'm

oludur. Müderris, am, Msr mollas

olup Zilka'de 987'de (Ocak 1580) s-

tanbul kads oldu. Rebiyüiâhir
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988'de (Mays-Haziran 1580) azledil-

di. Rebiyülewel 99rde (Nisan 1583)

ikinci kez stanbul kads, 40 gün son-

ra Anadolu kazaskeri oldu ve Zilhicce

(Aralk 1583/Ocak 1584) azledildi.

Rebiyüle\^^el 994=de (Mart 1586) am,
Ramazan'da (Agustos-Eylül 1586) M-
sr kads olup Rebiyülev^'^el 995 'de

(ubat 1587) azledildi ve Bursa'ya ge-

lince vefat etti. Bursa 'da Zeynîler Za-

viyesi'ne defnedildi. Âlim, Nakiben-
dî, müni ve airdir. Telifleri: erh-i

Tecride haiyesi, Beyzâvî Tefsiri ha-

miinde ta'likat, FezâiN am. Olu
sudürdan Nâdirî Mehmed Efendi'dir.

Kardei Abdülcebbar Celilî'dir. (III.

341; IV. 900)

Abdülganî Efendi Manisaldr. Mü-
derris ve 1012'de (1603/04) Kayseri

mollas oldu. 1013'de (1604/05) yol-

^os da gelirken ehid oldu. (III. 341)

Abdülganî Efendi Amasyaldr.
eyh Resul Efendi'nin mürididir. Zey-

nî eyhi olduundan Ali Paa yak-
nndaki Sabûrî Tekkesi'ne eyh oldu.

1028'de (I6l9) A'efat etti. Ermi say-

lanlardandr. (III. 341)

Abdülganî Efendi Balçk Tekkesi

eyhi olup Cemaziyele\n^el 120rde

(ubat-Mart 1787) vefat etti. (III. 342)

Abdülganî Efendi Kadlarn ileri ge-

lenlerinden olup 1219'da (1804/05)

vefat etti. Mevlânâkapfda medfun-

dur. (III. 342)

Abdülganî Efendi Ricalden Hac Se-

lim Efendimin oludur. Il67'de

(1753/54) dodu. Sadaret mektûbî

kalemine girdi ve hâcegândan olarak

zeametle yetindi. 14 a'bân 1240'da

Berat gecesi (4/5 Nisan 1825) vefat

etti. Dini ilimlerde, riyaziye ve nü-

cûm ilminde bilgiliydi. Ayakl Kütüp-

hane ve Bendereklzâde'den ders

görmütür. Sahhaflar eyhizâde Es'

ad Molla'nn annesiyle evlenmiti.

(III. 342) .

Abdülganî Efendi Valide sultan ba-

aas ve 1269'da (1852/53) hazine

vekili olup 1276 (1859/60) tarihlerin-

de vefat etmitir. (III. 342)

Abdülganî Efendi (Benli) Kasta-

monuludur. Müderrislerin eskilerin-

den olup Selanik, Bursa, Edirne mol-

las oldu. Azledilmi olarak e\^^âl

1046'da (Mart 1637) vefat etti. Kalbi

doru idi. Torunu Mehmed Efen-

di'dir(-^). (III. 341)

Abdülganî Efenci (Vardarî eyh-
zade) Mehmed Efendimin oludur.

Müderris, molla, Safer 1099' da: (Aralk

1687) stanbul payesi, Rebiyülâhir

llOO'de (ubat 1689) stanbul kads
olup Zilka'de llOO'de (Agustos-Eylül

1689) azledildi. Rebiyülâhr 1105'de

(Aralk l693) Anadolu payesi ve Ce-

maziyele^^l 110""de (Arahk 1695)

Rumeli payesi olcu. a'bân 11 08'de

(Mart 1697) vefat e:ti. Fâzl, ta'lik yaz-

snda usta, mahlassz airdi. Ya 80'i.

aknd. Olu Abdülvehhab Efendi'

dir(->). (III. 341)

Abdülganîzâde Kazasker Abdülganî

Efendi ve olu Nâdirî Efendi'ye dendi.

erefleri bu zatta kalmtr. (IV. 697)

Abdülhâdî Efendi Beypazarldr.

Kad Hasan Efendi'nin oludur. Mü-
derris, Medine pâyesiyle Belgrad ka-

ds oldu. Azledilmi olarak 1077'de

(1666/67) vefat etmitir. Emir Buha-

rî'de medfundur. Olu Feyzullah

FeyzîEfendi'dir. B'.mun olu Hâdzâ-
de Mehmed Efend^ ve onun olu Hâ-

dîzâde Abdullah Jfendi'dir(->). (III.

406)



Abdülhâdî Efendi Bursa'da Hisar

Camii eyhi Abclülbâki Efendi'nin o-
ludur. Müderris ve Üsküdar mollas

oldu. Il43^de (1730/30 vefat eyledi.

airdir. Olu Mehmed Emin Efen-

di'dirM. III. 406)

Abdülhâdî Efendi eyhülislâm Ak-

mahmudzâde Zeynelâbidîn Mehmed
Efendi'nin(~>) manevi oludur. Mü-

derris iken 1173^de (1759/60) vefat

etiTLtir. (III. 406; II. 434)

Abdülhâdî Efendi Nakibendî eyh-

lerinden olup 1210'da (1795/96) ve-

fat eyledi. Karacaahmet'de medfun-

dur. Zamamnda hattalarm eyhiydi.

(III. 406)

Abdülhâdî Efendi (Remzîzâde)

Bursal Mustafa Remzi Efendimin o-
ludur. Müderris iken Muharrem

10l4'de (Mays-Haziran l605) vefat

etti. Edip ve hasibdi. (III. 406)

Abdülhadizâde bak. Feyzullah Fey-

zi Efendi

Abdülhak Efendi Ser-etbbâ Behçet

Efendi^nin kardeidir. 12l6'da (1801/

02) müderris olup s^.raya tabip ol-

mutur. 12 Rebiyülâhr 1237'de (6

Ocak 1822) Kean'a gönderildi. Rebi-

yülev^'-el 1238=de (Kasm-Aralk 1822)

görevine döndü. Cemaziyelâhir 1243'

de (Aralk 1827) Selanik mollas, Mu-

harrem 1245^de (Temmuz 1829) Mek-

ke kads, 1248'de (1832/33) stanbul

payesi ve 22 Zilhicce 1249'da (1 Mays

1834) ser-etbbâ oldu. 1252'de (1836/

37) Anadolu payesi oup 18 Zilhicce

1252'de (26 Mart 1837^ azledildi. Safer

1255'de (Nisan-Mays 1839) Anadolu

kazaskeri, Rebiyüle^velde (Mays-

Haziran 1839) ikinci defa ser-etbbâ

ve 1 Zilhicce 1257'de :i4 Ocak 1842)

Rumeli kazaskeri olmutur. e^^^âl

126rde (Ekim 1845) ser-tabâbetten

azledildi. Safer 1264'de ( Ocak 1848)

Meclis-i Maarif reisi ve 2 Zilka'de'de

(30 Kasm 1848) üçüncü defa ser-etb-

bâ oldu. Safer 1265 'de (Ocak 1849)

tekrar Rumeli kazaskeri oldu. O sene

Zilhiccesinde (Ekim-Kasm 1849) ser-

tabâbetten azledildi. Reisülulemâ

iken 21 a^bân 1270'de (19 Mays
1854) vefat etti. Âlim, tpta bilgi sahibi,

edip, güzel konuur ve airdi. Olu
Hayrullah Efendi' dir. Dier olu Meh-

med Emin Efendi 'dir(-^). (III. 301)

Abdülhâlik Efendi (Uakîzâde)
Müderris, 1211'de (1796/97) Galata

mollas olup sonra vefat etti. (III. 309)

Abdülhalim (Karayazc) Beyler-

beyiler yannda subalk ve sekban-

hk edip 1009'da (1600/01) Canik'de

vefat etmitir. (III. 301/02)

Abdülhalim Aa Tersane kethüdas

olup I. Mahmud zamannda (1730-

1754) vefat etti. Tersane ardnda

medfundur. (III. 303)

Abdülhalim Aa (Hac) Kapcba-
larm eskilerinden olup 1265'de (1849)

vefat etmitir. Üsküdar'da medfundur.

(III. 303)

Abdülhalim Bey (Siyavu Paaza-

de) 1181'"de (1767/68) vefat etti. Toru-

nu Abdürrahim Bey'dir(->). (III. 356)

Abdülhalhn Çelebi 1037'de (1662/

63) Konya'da Mevlânâ Dergâh pos-

tuna oturdu. 1091'de (l680) vefat ey-

ledi. (III. 303)

Abdülhalim Efendi ran'dan gelip

müderris ve Kefeye müftü oldu. 987'

de (1579) vefat etti. Olu ,
Abdurrah-

man Efendi'dir. (III. 301)

Abdülhalim Efendi Marahdr. Mü-

derris, Manisa, iki kere Medine ve

Kudüs mollas oldu. Cemaziyelâhir
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1009'da (Aralk löOO) vefat etti. Yu-
muak huylu, kerim ve sâlihdi. (ÎII.

301)

Abdülhalim Efendi Bezirgan Tek
kei eyhi Ramazan Efendi'nin olu-
dur. 1036'da (1626/27) babasmm ye-

rine eyh olup 1062'de (1652) vefat

etti. (III. 302) [il 4l9'da aabeyi Ce-

l^leddin Efendi'nin 1026'da (l6l7)

vefat üzerine eyh olduu yazldr.]

Abdülhalim Efendi Sandklldr. Pr
Kadem eyh b. Nasûh'un oludur.

Müderris, Haleb ve am mollas oldu.

a'bân 1088'de (Ekim 1677) 85 yan-
da vefat etti. Edirnakapfya defnedil-

di. Fâzld. Eserleri: Nebe' Suresi'nden

Hücurat Suresi'ne kadar haiyeleri,

Miftâtz. ta'iikat, MutavveMen Kasr'a

kadar haiyeleri, Fkh'dan Ahkâm
adl haiyeleri, Molla Câfmye "inne"

sonuna kadar haiyeleri. Olu Meh-
med Salih Efendi(-^), damad Abdul-
lah Efendi(-^), torunu Hac Abdülha-
lim Efendi'dir(^). (III. 302/03)

Abdülhalim Efendi Krm'da Hami-
lidir. Müderris, Msr mollas olup

hacca giderken lllO'da (1698/99)

Yenbu'da vefat etti. (III. 303)

Abdülhalim Efendi Himmetzâde
nin damaddr. Nazmîzâde Tekke-
si'ne eyh oldu. Katarda da Sultan Bâ-

yezid Camii eyhi olmutur. 11 72 'de

(1758/59) vefat etti. Edirnekap'da

medfundur. Bu tekkeye 1184'de

(1770) Nuruosmaniye vaizi Kadirîye-

den Srr Mehmed Efendi eyh olmu
ve sonra vefat etmitir. (III. 303)

Abdülhalim Efendi Knmhdr. Der-

siam ve Vassâfzâde Es'ad Efendi'nin

eyhülislâmlnda askerî kassam ve
ders vekili, sonra Enderun'a bahoca
ve 1199'da (1785) Haremeyn müfetti-

i oldu. Ayrldktan sonra fetva emini,

Edirne ve 1210'da (r^95/96) Mekke
mollas oldu. Sonra orada vefat etti.

Olu Fethî Mehmed Efendi'dir. (III.

303)

Abdülhalim Efendi Dersiam olup

26 Zilka'de 1221'de (4 ubat 1807) ve-

fat etmitir. Eyüp'de medfundur. (III.

303)

Abdülhalim Efendi Müderris olup

1242'de (1826/27) vefat etti. Edirne-

kap'da medfundur. (III. 303)

Abdülhalim Efendi Mühendisha-
ne'de okudu. 124l'de (1825/26) mi-

marba oldu. 1245^de (1829/30) bu
unvan ebniye-i hassa müdürlüüne
çevrildi. 1248'de (1832/33) su nezâ-

reti ilâve edildi. 1263 'de (1847) ayrl-

d ve Kaza-i erbaa kaymakam olup o

taraflarda vefat etti. (III. 304)

Abdülhalim Efendi Keçecizâde Sâ

lih Efendi'nin kznn olu ve kapan
naibi Abdüllâtif Efendi'nin oludur.

Müderris olup 124l'de (1825/26) Ge-
libolu'ya gönderildi. Sonra ayn sene

mevleviyet ile mîrî kâtibi oldu. 1246'

da (1830/31) azi edildi. 1248'de (1832/

33) am mollas, sonra Mekke payesi,

1252'de (1836) stanbul payesi, Mu-
harrem 1253'de (Nisan 1837) stanbul

kads, ardndan Anadolu kazaskeri ve

1264'de (1848) Rumeli Kazaskeri oldu.

Bir aralk Meclis-i Maarif azas olup 8

evval 1268'de (26 Temmuz 1852) ve-

fat etti. lmi orta derece, zarif, ho soh-

bet ve güzel konuurdu.. (III. 304)

Abdülhalim Efendi Mühendis ol-

makla su nâzn olup a'bân 1263 'de

(Temmuz-Austos 1847) ebniye-i

hassa müdürü oldu. 127rde (1855)

vefat etti. Eyüp'de Talburun Dergâ-

hmda medfundur. (IIL 304)



Abdülhallm Efendi mam iken sesi-

nin güzelliinden dolay Safer 1278'de

(Austos 1861) padiaha ikinci imam

oldu. Ramazan 1279da (Mart 1863)

azledildi. 1281'de (1864/65) Sofya

mollas oldu. Daha sonra vefat etti.

(III. 304)

Abdülhalim Efendi Evkaftan yetie-

rek cihat müdürü oldu. 26 Receb

1288'de (11 Ekim 18"1) ülâ eweli ile

evkaf müstear oMu. 5 Zilhicce

1289^da (3 ubat 187:0 aynld. Muhar-

rem 1292'de (ubat 1875) tekrar müs-

tear oldu. 17 Rebi\^Mâhir 1294'de (1

Mays 1877) bâlâ rütDesiyle evkaf nâ-

zn olup 1295'de (1878) ayrld ve

1300^de (1883) vefat eyledi. Egrika-

prda medfundur. Nezâretin ilerini iyi

bilirdi. Olu Cenâb Bey'dir. (III. 304)

Abdülhalim Efendi (AMzâde) Me-

vâlîden Mehmed Effsndimin oludur.

Kudüs mollas olup Receb 1080=de

(Aralk l669) vefat etti. (III. 302)

AbdühaHm Efendi CHaUmzâde)

(Hac) Abdülhalim Efendi'nin(->) to-

runu, Abdullah Efendi'nin oludur.

Müderris olup ll63' de (1750) vefat et-

ti. Edirnekap'da medfundur. (III. 303)

Abdülhalim Efendi (Kebirîzâde)

Abdurrahman Efendi'nin(-^) torunu

smail Efendi'nin oludur. 1 Rebiyü-

lewel ll4l'de (5 Ekim 1728) vefat et-

ti. Edirnekap'da medfundur. Olu s-

mail Kâmil Efendi'dir. (III. 318)

Abdülhalim Efendi (Külâhîzâde)

Emin Mehmed Efendi'mn(-+) oludur.

Müderris olup 1207de (1792/93) vefat

ederek Eyüp'e defnedilmitir. (L 415)

Abdülhalim Efendi (ârihül-Me-

nâr) Müderris, Bosna mollas olup

Ramazan 105Vde ^'.Aralk l64l) azle-

dilmi olarak vefa: etti. Menâf^ er-

hetmitir. Olu Ahmed Efendi'dir.

(III. 302)

Abdülhalim Efendi (Tezkirecizâ-

de) Seydiehirlidir. Müderris, Diyar-

bekir mollas olup Cemaziyelâhir

1105'de (ubat l694) vefat etti. Fa-

kihti. (III. 303)

Abdülhalim Halimi Efendi (AM-

zâde) Kazasker Mehmed Efendi'nin

olu ve eyhülislâm Sa'dullah Sa'dî

Efendi'nin kznn oludur. 963'de

(1556) dodu. Müderris, Bursa, Edir-

ne mollas oldu. 15 Receb 1004'de

(15 Mart 1596) stanbul kads, Zilhic-

ce 1005'de (Temmuz-Agustos 1597)

Anadolu kazaskeri olup Safer 1007'

de (Eylül 1598) azlolundu. Rebiyülâ-

hr 1008'de (Ekim-Kasm 1599) ikinci

defa Anadolu kazaskeri olup Rama-

zan 1009'da (Mart l601) azledildi. Sa-

fer lOlO'da (Austos l601) Rumeli ka-

zaskeri oldu ve Zilhicce lOll'de (Ma-

ys 1603) azledildi. 14 Muharrem

1013'de (14 Haziran l604) vefat etti,

Eâzl ve airdir. mtihan için risaleleri

olup ta'likat çoktur. Vakfnameleri,

huccederi ve temessükleri her zaman

esas alnacak salamlktadr. erh-i

Miftâh'^ ta'likat, Camiu'l-fusûleyn ile

DÜ7'er ü Guref in, Ebah u Nazaifm

hamiinde olan kelimeleri birer hai-

ye olur. Hidây^j^ erh yapm ve e-

vâhidü'n-Nübüvv^Y tercüme etmi-

tir. Ebûssuûd Efendi'yle akrabal

vardr. Oullan Yahya Efendi(-^) ile

Mahmud Sûzî Efendi'dir(-*). (III. 302)

Abdülhalim Paa Trabzonlu Ali Aa'

nn oludur. 1233'de (1818) Ende-

run'a girdi. Ksa süre sonra askerlie

geçti. 1244'de (1828/29) süvari kay-

makam, sonra miralay olup Tâhir Pa-

a ile Trablusgarp'da bulundu. Dönü-

te süvari livas oldu. 1264'de (1848)
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Bükre'e memur olup 1265'de (1849)

ferik, 1268'de (1851/52) zabtiye müi-
ri kaymakam, sonra Dâr- ûra azas
oldu. 1269'da (1852/53) Kümeliye
gönderilip Silis tre kuatmasnda bu-

lundu. Döndükten sonra Dâr- ûra
azas olup Rebi^öilâhir 1274'de (Ka-

sm-Aralk 1857) zabtiye müiri kay-

makam oldu. Cemaziyelev-^^el 1276'

da (Aralk 1859) Dâr- ûra reisi, Zil-

hicce 1276'da (Temmuz 1860) vezi-

riikle Arabistan müiri, a'bân 1279'da

(Ocak-ubat 1863) zabtiye müiri, Ce-

maziyelâhir 1280'de (Kasm 1863)

Meclis-i Vâlâ azas, Ramazan'da (u-
bat 1864) ikinci defa 5- Ordu müiri
olup Receb 1282'de (Aralk 1865) isti-

fa eyledi. 1283'de (1866/67) selâmlk

resmine memur edildi. Receb 1284'de

(Kasm 1867) Yanya ciheti kumandan
olup Ramazan 1285'"de (Aralk 1868/

Ocak 1869) azledildi. Sonra Meclis-i

Muvakkat- Askerîye memur edildi.

Receb 1288'de (Eylül-Ekim 1871) 4.

Ordu müiri olup Zilka'de'de (Ocak

1872) azledildi. 1293^de (1876) ûrâ-y
Devlet azas oldu. RebiyülevWl 1295'

de (Mart 1878) Dâr- ûra ikinci reisi

olarak 1303'de (1885/86) vefat etti.

Bahariye'de medfundur. Ya 801 geç-

kindi. Ksa boylu, güler yüzlü, cesur,

dervi-merep, alçak gönüllüydü. O-
lu Hac Ahmed Recâî Bey'dir(-^). (III.

304/05)

Abdülhalim Paa Msr Valisi Meh-
med Ali Paa'nn oludur. 1242'de

(1826/27) dodu. 7 Ramazan 1273'de

(1 Mays 1857) vezir rütbesi verildi.

Cemaziyelevvel 1286'da (Austos
1869) Mecâlis-i Aliyeye memur olup

28 Zilka'de 131 Tde (2 Haziran 1894)

anszn vefat eylemitir. Sultan Mah-
mud Türbesi 'nin bahçesinde med-

fundur. Muhterem bir zat olup resim-

de ustayd. (III. 305; ::V. 900)

Abdülhalim Rüdî Bey Adliye me-
murlarndan olup Konya Divan-
Temyiz reisliinden azledilmi olarak

11 Receb 1302'de (26 Nisan 1885) ve-

fat etti, Eyüp'e defnedilmitir. (IIL

304)

Abdülhalim Zamtn Efendi (Hac)
Rfaî eyhlerinden olup 3 Cemaziye-

lâhir 1286'da (10 Eylül 1869) vefat et-

ti. Süleymaniye'de defnedilmitir.

(III. 304)

Abdülhamid Ahmed Efendi Mü-
derris, Yehiehr-i Fenâr müftüsü ol-

du. Rebiyülâhr 1273'de (Aralk 1856)

zmir payesi olup sonra vefat etti.

(III. 306)

Abdülhamid Bey Sadrazamlardan

birinin damaddr. Mektûbî-i sadâret-

ten yetierek mektûbî-i sadr-i âlî ol-

du. Zilka'de 122rde (Ocak 1807) sü-

vari kâtipligiyle birlikte tezkire-i sân
olup Rebiyüle^^el '..223 'de (Mays
1808) ayrld. 1224'de (1809) kethüda

kâtibi olup 1226'da (1811) piyade

mukabelecisi ve sonra yine tezkire-i

sân oldu. Receb 1229 'da (Haziran-

Temmuz 1814) vefat eyledi. (III. 306)

Abdülhamid Bey Askerlikten yeti-

ip süvari miralay oldu ve Arabistan

Ordusu'nda iken 1270'de (1853/54)

vefat etti. (III. 306)

Abdülhamid Bey brahim Münib
Efendi 'nin oludur. Sadâret mektübî

odasndan yetierek bahalife ve son-

ra kethüda kâtibi, sonra mektûbî-i

sadr- âlî, sonra tezkire-i ev^^el olup

azledilmi, Zilka'de 1239'da (Tem-
muz 1824) tezkire-i sânî olup yine

tezkire-i ev\^e olmu ve azledilmi

olarak 5 Zilka'de 1249'da (16 Mart



1834) vefat etmitir. Ayrlkçeme-
si'nde babasnn yanma defnedildi.

Kz Esma Hanm 1273'de (1856/57)

vefat etmitir. (liL 306)

Abdülhamid Bey (Köprülüzâde)

Hafz Ahmed Paa'nn(-*) torunlarn-

dandr. 1182'de (1768/69) Yeniehir

mollas oldu. Birkaç sene sonra vefat

etmitir. Damad mevâlîden Mehmed
Asm Bey'dir. (I. 263; III. 305) [IH.

305'de 'lII. Sel:.m devri (1789-1807)

balarnda vefat etti" denilmektedir.]

Abdülhamid Bey (Siyavu Paaza-

de) 1200 (1786) ylndan sonra vefat

ederek Siyâvu Paa Türbesi'ne def-

nedildi. Olu ya da yakn Nu'man

Bey'dir(-^). (IIL 356)

Abdülhamid Efendi irvanldr.

Halveti eyhlerinden eyh Kaba-

duz'un halifesidir. 974'de (1566/67)

vefat eylemitir (III. 305)

Abdülhamid Efendi Bâbâlrden ye-

tierek 1213'de (1798/99) mektûbî-1

sadr-i âli, 6 Reoiyülâhir 12l6^da (l6

Austos 1801) tezkire-i sân, Zilka'de

1221'de (Ocak 1807) süvari mukabe-

lecisi, sonra tezkire-i ev^^el ve 1223'

de (808) Yeniçeri kâtibi olup sonra

orduda vefat et:i. (III. 306)

Abdülhamid Efendi Gülenî eyh-

lerinden olup Safer 1245'de (Austos

1829) vefat et:i. Olu Ferid Efen-

di'dir. (IIL 306)

Abdülhamid Efendi Trablusam

müftüsü olup e\^âl 1256'da (Aralk

1840) zmir payesi olmu, sonra vefat

etmitir. Fâzld. (IIL 306)

Abdülhamid Efendi Muhsinzâ-

de'nin imamd-r! Müderris ve müftü

Abdülkadir Efendi vakfna mütevelli

olup sonra vefat etmitir. Olu Sa'

deddin Efendi'dir. (IIL 306)

Abdülhamid Efendi (Nafizzâde)

Sudûrdan Feyzullah Nafiz Efendi'nin

oludur. Müderris, 1194'de (1780)

Kudüs mollas ve 1203'de (1789)

Edirne mollas olup sonra vefat etti.

(III. 305)

Abdülhamid Eref Efendi Kasta-

monuludur. Tahsilden sonra tasavvu-

fa yönelerek Nakibendî ve vaiz ol-

du. 948'de (1541/42) vefat etti. Tef-

sirde geni bilgisi olup heybetli, edip

ve nazikti. (IIL 305)

Abdülhamid Mehmed Bey Ali Ruhî

Efendi'nin(->) olu, sudûrdan Tahsin

Beyin damaddr. Sânîye rütbesinde

iken 16 Ramazan 1272'de (21 Mays
1856) vefat etti. Eyüp 'de medfundur.

(IIL 563)

Abdülhamid Paa Bâyezid haneda-

nndan ve Husrev Paamn yaknla-

rndan olup 1236'da (1820/21) Bâye-

zid mutasarrf olmutu. (IIL 306)

Abdülhamid Paa Vanl Hac Mus-

tafa Paamn yaknlarndan ve Kürt

Ahmed oullanndandr. Tara kay-

makamlndan yetiip mîrimîran ve

beylerbeyi payesi oldu. Sofya ve Fili-

be'de mutasarrflk edip 1302'de

(1884/85) Van valisi oldu. 1304^de

(1886/87) vefat eyledi. Tedbirli, güç-

lü ve mutedildi. (IIL 306/07)

Abdülhay (Hüdâî Efendi) Hüdâî

Mahmud Efendi'nin damad Mehmed
Efendimin oludur. 1042'de

(1632/33) Mehmed Paa Tekkesi ey-

hi olup 1103'de (1691/92) vefat etti.

Olu mevâlîden Ebûssuûd Efen-

di'dir. (IIL 307)

Abdülhay Efendi Fenerkalelidir.

996^da 41588) am kads olup Rebi-

yüley^^t^;g98'de (Ocak 1590) vefat et-

ti. Keskin zekâlyd. (IIL 307)
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Abdülhay Efendi Edirnelidir. Saçl

brahim Sûfî Efendi'nn olu olup

1070'de (1659/60) babasnn yerine

Edirne Selimiye Camii vaizlii ve tek-

kesi eyhlii "verildi. 1097'de (1686)

Kadrga'da Mehmed Paa Tekkesi

eyhi olup sonra Yeni Cami vaizi ol-

du. 1103'de (1691/92) Hüdâî Mah-

mud Efendi Tekkesi eyhi olup 29

Receb 1117'de (16 Kasm 1705) vefat

etti. Âlim, akll, güzel konuur ve a-

irdi. lâhîleri vardr. Olu Mehmed
Efendi'dir(-^). (III. 307)

Abdülhay Efendi Kalemden yetiip

askerî kâtip oldu. 1222'de (1807) ay-

rld. 1227'de (1812) kalyonlar kâtibi,

sonra humbarahane nâzn olup 27

a'bân 1233'de (2 Temmuz 1818) ve-

fat etti. Üsküdar'da Eski Valide Ca-

mli'ne defnedildi. KabiliyeÜi ve ted-

114 birliydi. (III. 308)

Abdülhay Efendi (Muhaî Sinan-

zâde) Mehmed Çelebi'mn(->') olu-

dur. Müderris olup Cemaziyelâhir

1033'de (Mart-Nisan 1624) vefat etti.

Sahih nesepli seyyiddir. (III. 109)

Abdülhay Efendi (Müeyyedzâde)

Abdurrahman Efendi'nin oludur.

Müderris, kad oldu. Sonra görevden

ayrlp amcas Hac Halifemin zaviye-

sinde oturdu. Sonra Âmid ve Amasya

kads oldu ve yine görevden ayrlp

950'de (1543) vefat etti. Babas gibi

hattat, cömert, dindard. (III. 307)

Abdülhay Efendi (Niksarîzâde)

Muslihiddin Mustafa Efendi'nin(-^)

torunu, Mehmed Efendi 'nin(->) olu-

dur. Müderris, Sakz, Gelibolu ve Sof-

ya mollas olup 1046'da (1636/37)

vefat etti. Âlimdir. (III. 307; IV. 494)

[III. 307'de babasnn ad "Mahmud"

olarak geçmektedir.]

Abdülhay Efendi (Sadreddinzâde)
Ruhullah Mehmed Efendi 'nin(-»') to-

runu, Mehmed Efendi'nin(-^) olu-

dur. 1060'da (1650) dodu. Müderris

olup am mevlevyeti pâyesiyle

emekli oldu. Sonra Edirne payesi ve-

rildi. 12 Ramazan ll32'de (18 Tem-
muz 1720) vefat etti. Rndkh'da med-

fundur. (III. 307; L ^:21)

Abdülhay Mehmed Bey (Ali Paa-
zade) Abdullah Efendi'nin(-^) olu-

dur. Müderris olup i:.84^de (1770/71)

vefat ederek Üsküdar'da babasnn
yanma defnedildi. (lîl. 384)

Abdülkadr bak. Kadrî Çelebi; Kadri

Efendi

Abdülkadr Âdil Bsy Nuri Ahmed
Bey'in(-*) oludur. Hâcegândan olup

sadâret mektûbî kak:mine devam et-

mitir. 17 evval 12^:0'da (4 Haziran

1825) vefat eyledi. Yannda medfun-

dur. (IV. 591)

Abdülkadr Aa Eski Saray aas
olup 1054'de (1644) dârüssaâde aa-
s oldu. Sonra yine E.ski Saray aal-
na nakledildi. O hizmette vefat etmi-

tir. (III. 346)

Abdülkadr Aa Cebeci Ocamdan
yetierek kethüda, i:,45'de (1732/33)

cebeciba oldu. Il47'de (1734/35)

ayrld ve sonra vefat eyledi. Olu
Mehmed Aa'dr. (III. 347/48)

Abdülkadr Aa Bostancba olup

1240 (1824/25) ylndan sonra vefat

etti. (III. 349)

Abdülkadr Aa Seyyid Mehmed
Aga'nm(-^) oludur. Silahor ve kap-

cba olup 1240 (1824/25) tarihinden

sonra vefat etti. (IV. 267)

Abdülkadr Bey Abdurrahman Eey-

zî Bey'in oludur. Müderris, molla

olup 1242'de (1826/27) Mekke paye-

si olup sonra vefat ermitir. (III. 349)



Abdülkadir Bey Sekbanba Çelebi

Mehmed Emir_ Aa^nn oludur. Mali-

yeden yetierek tara defterdarlklar

ve Muhasebe Meclisi azalgmda bu-

lundu. 2 Cenaziyelâhir 127
5
'de (7

Ocak 1859) vefat eyledi. Topkap'da

babasnn yan: na defnedildi. (IIL 350)

Abdülkadir Bey Necib Ahmed
Bey'inC-^) oludur. Galata mollaln-

dan azledilmi olarak 11 Safer 1296'da

(4 ubat 1879) vefat edip Egrikaprya

defnedilmitir. (III. 350; IV. 546)

Abdülkadir 3ey (Büyük Tezkire-

cizâde) Kalemden yetiip 1225'de

(1810) hâcegânlkla bamukataac ol-

du. Sonra vefat etmitir. (III. 348)

Abdülkadir ]3ey (Emin Paazade)
Sudûrdan Emin Bey'in oludur. Mü-

derris, 1238^de (1822/23) E^âip mol-

las, 1242'de (1826/27) Mekke paye-

si, 1243'de (1827/28) Mekke mollas,

döndükten sonra stanbul payesi,

1245'de (1829 OO) Anadolu pâyesiyle

Rusya ile bar^^ görümelerinde ikinci

murahhas ve sonra mükalemat mec-

lisi memuru cldu. Rebi^âile\'^^el 1250'

de (Temmuz ; 834) Anadolu kazaskeri

oldu. 1252'de (1836) Rumeli payesi ve

Zilhicce 1253'de (xMart 1838) Meclis-i

Vâlâ müftüsü oldu. Ramazan 1262'de

(Eylül 1846) ^^efat eyledi. Âlim, siyasî

ileri, bilir ve hünerliydi. Olu Meh-

med Kerim Bey'dir(~*). (III. 349)

Abdülkadir Bey (Hac Ebûbekir-

zâde) Cerrahpaa Camii civarnda

yeniden bir cami ihya ve imar etti. Bu

senelerde (17801er) vefat etmitir.

(IIL 348)

Abdülkadir 3ey (Melek Paazade)
Sadrazam Melek Mehmed Paamn
oludur. Müderris, Rebiyülâhir

1223'de (Haz.ran 1808) Galata molla-

s, Receb 1230'da (Haziran 1815)

Edirne, 1234'de (1819) Mekke molla-

s, 1238'de (1822/23) stanbul payesi

oldu. 124l'de (1825/26) Manisa'ya

gönderildi. 1243'de (1827/28) dönüp

o sene stanbul kads, 1244'de (1828/

29) Anadolu payesi, 1250'de (1834/

35) Anadolu kazaskeri, Ramazan

1256^da (Kasm 1840) Meciis-i Vâlâ

azas ve Ramazan 1259'da (Ekim 1843)

reisülulemâ oldu. 7 Zilka'de 1262'de

(27 Ekim 1846) vefat eyledi. Zeyneb

Sultan Camiimde medfundur. lmi or-

ta, ho sözlü ve âlimleri severdi. (III.

350)

Abdülkadir Dede Ni'me'l-ceyden

olup stanbul'un fethinde ehid ol-

mu tve Unkapanfnda defnedilmitir.

(III.^ 344)

Abdülkadir Efendi Ispartaldr. Ali

Tusî'den okudu. II. Mehmed^e (Fâ-

tih) muallim oldu. Sonra hizmetin-

den affedildi. 877'de (1472/73) vefat

etti. (III. 345)

Abdülkadir Efendi Hamidlidir. Ba-

bas Mehmed Efendi olup müderris,

sahn müderrisi, 927'de (1521) Bursa

kads, 929'da (1523) stanbul kads
ve ayn sene Anadolu kazaskeri olup

944'de (1537/38) emekli oldu ve

Mekke'ye gitti. 948'de (1541) eyhü-

lislâm olup ayn yl ev\^ârde (Aralk

1541/Ocak 1542) hastaland ve Bur-

sa'da emeklilii seçti. 955'de (1548)

orada vefat eyledi. Ya 70'i geçmiti.

Âlim, fâzl, cömert, airdi. Bursa'da

biT mescid ve medrese yaptrp hazi-

resine defnedilmitir. (III. 345)

Abdülkadir Efendi eyhüikurrâ va-

zifesi vakfolunduunda ilk reisülkur-

râ oldu ve IIL Murad'a (hd. 1574-

1595) imam oldu. 1015'de (1606/07)

vefat etti. (IIL 346)
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Abdülkadir Efendi Müderris, Geli-

bolu, Mara ve Ankara mollas oldu.

1030'da (1621) vefat etti. Dindard.

(III. 346)

Abdülkadir Efendi Halvetidir. Ka-

ramam Hayreddin Efendi 'nin müridi

olup Bursa'da Eskiciler Caddesi Mes-

cidi'nde eyh oldu. 1060'da (1650)

vefat etti. Müridinin yaknnda med-
fundur. (IIL 346)

Abdülkadir Efendi Bagdadl Ömer
Efendi'nin oludur. 1030'da (I62I)

dodu. 1084^de (1673) stanbul'a ge-

lip Köprülüzâde Fâzü Ahmed Paa'ya
baland. Sonra Msr'a gidip yine

döndü. Gözlerinde körlük derecesin-

de hastakk ortaya çknca Msr'a geri

döndü ve 1093'de (1682) vefat etti.

Fâzl ve âlimdi. Kâfiye, âfiye radisi

ve evâhidî üzerine erhleri ve Bâ-
net Suâd Kasidesi haiyesi vardr.

(IIL 346/47)

Abdülkadir Efendi Anadolulu
Hamza'nm oludur. Müderris, Mara
mollas olup Cemaziyele\^el 11 01 'de

(ubat I69O) vefat etti. (lîl. 347)

Abdülkadir Efendi Beypazaidr.
Müderris ve Beyazîzâde'ye mektup-
çu oldu. Receb 1102^de (Nisan 1691)

vefat etti. (III. 347)

Abdülkadir Efendi Müderris, molla

olup 1145 (1732/33) ylndan sonra

vefat etmitir. (III. 347)

Abdülkadir Efendi Seyfullah Efen-

di'nin(->) oludur. Hâcegândan olup

ll47'de (1734/35) vefat etti. Erika-
prda babasnn yanma defnedilmi-

tir. (iri. 123)

Abdülkadir Efendi Abdülkadir Gey-
lânî soyundan ve Nakibendî tarika-

tndand. Üsküdar'da Atik Valide Ca-

mii'nde bir hücrede kalrd. 115rde
(1738/39) vefat etti. (IIL 348)

Abdülkadir Efendi Bâbâlî'den yeti-

ip hâcegândan olarak Selanik Barut-

hanesi nâzn olmutur. Sonra rikâb-

hümâyûn mektupçusu oldu. 1221 'de

(I8O6) vefat eyledi. Haydarpaa'da

medfundur. (IIL 348)

Abdülkadir Efendi Maliyeden yeti-

ip ev\-^âl 1254'de (1838) esham mu-
hasebecisi, Muharrem 1256'da (Mart

1840) sergi muhasebecisi, Receb'de

(Eylül) Meclis-i Muhasebe azas. Mu-
harrem 1257'de (Mart 1841) ikinci

defa sergi muhasebecisi olup, 11 Zil-

ka^de 1259'da (3 icralk 1843) vefat

etti. Eyüp'de Bostan îskelesi'nde

medfundur. (III. 349)

Abdülkadir Efendi Evkaftan yetie-

rek mümeyyiz-i ev^^el, Zika'de

1259'da (Aralk 1843) evkaf muhase-

becisi oldu. a'bân 1263'de (Temmuz-
Austos 1847) vefat etti. (IIL 350)

Abdülkadir Efendi stanbulludur.

Müderris, e^^-^âl 1276'da (Mays
I86O) Edirne molla.^- oldu. Sonra ve-

fat eylemitir. (IIL 350)

Abdülkadir Efendi Hurpeteli Mus-

tafa Efendinin oludur. Müderris ve

Mekteb-i Tbbiye'de muallimdi. 26

Muharrem 1295'de (30 Ocak 1878)

vefat eyledi. (III. 350)

Abdülkadir Efendi Kadirî eyhle-

rindendir. "Halil Efendizâde" demek-
le mehur olup 21 Cemaziyele\a^el

1309'da (23 Aralk 1891) vefat etmi-

tir. nadiye'de Hairi Efendi yaknn-
da defnedildi. (IIL 351)

Abdülkadir Efendi (Cankurtaran-

zâde) Abdullah Efendi'nin(-^) olu-
dur. Aabeyi Mahmud Efendi'nin(-+)

ll62'de (1749) vefat üzerine E^âip'

deki ah Sultan Tekkesi'ne eyh oldu.

Il63'de (1750) vefat etmitir. (IIL 375)



Abdülkadir Efendi (htisâb Aas-
zâde) Kalemden yetiti ve hâcelik

verildi. 1202^de (1787/88) Kefe mu-

kataacs oldu. (ÎII. 348)

Abdülkadir jSfendi (Kadrîzâde)

Müderris olup 1152'de (1739/40) ve-

fat ederek Edirnekap'da defnedildi.

(III. 346)

Abdülkadir E fendi (Kâtibzâde) z-

mirli smail Efendi 'nin oludur. Mü-

derris, Kürdistan mollas oldu. Sonra

mahrece geçip a'bân 1280'de (Ocak

1864) am mollas ve 1282'de (1865/

66) Medine kads oldu. Sonra stan-

bul payesi olup Rebiyülâhir 1295 'de

(Nisan 1878) stanbul kads oldu.

Ayrldktan sonra Badad nâibi iken

1301 'de (1884; orada vefat eylemi-

tir, (m. 350)

Abdülkadir Efendi (Manav Abdî)

Müderris, Haleb, Mekke, Msr kads
olup 954'de (1:347) Msr'da vefat etti.

Vakur, dürüst ',^e mutedildi. (III. 345)

Abdülkadir Efiendi (Matlabczâde)

Anadolu maüabcs Seyyd Ali Aa'
nm oludur. :.221'de (1806) babas

vefat etmitir. Kendisi serlevha-i ye-

sâr kadlardan iken Cemaziyele\^ei

1232'de (19 Mart 1817) vefat etti. E-
rikap'da medrundur. Damad Kad
Halil Efendi-di::(^). (III. 349)

Abdülkadir Efendi (Müezzinzâde)

Müderrislikte julunup emekli oldu.

20 sene kadar arpalkla yaayp Re-

ceb 106rde (Haziran-Temmuz 1651)

vefat etti. Kardei Fikrî Efendi'dir.

(III. 346)

Abdülkadir JSfendi (Ramazanzâ-

de) Ramazan Efendi'nin oludur. Az

zamanda yükselerek kalemden hâce-

lik rütbesini ald. ki defa tezkire-i ev-

vel ve mukab'Ce-i süvari ve defter

emini olup Cemaziyelâhir 11 20 'de

(Agustos-Eylül 1708) cizye muhase-

becisi ve 1125'de (1713) Azak müfet-

tii ve Rusya tahdid-i hudud memuru
oldu. 1126'da (1714) dönüünde ciz-

ye muhesebecisi, Zilhicce'de (Aralk

1714) reisülküttab oldu. Ramazan
1129'da (Austos 1717) azlolundu ve

Hacolupazarcg'na gönderildi.

Döndükten sonra 11 31 'de (1719) yi-

ne defter emini ve defterdar- kk-
sâlis, sonra ruznâme-i ev\^el oldu. Ce-

maziyelâhir 1133'de (Nisan 1721) ve-

fat etti. Bilgili, olgun, nesih ve dîvânî

yazda ve turada usta bir hattatd.

Herkesle senli benliydi. (III. 347)

Abdülkadir Efendi (Seyyid) Bab-

âli'den yetierek kalyonlar kâtibi olup

1225'de (1810) tezkire-i sânî, 1226'da

(1811) çavuba, azilden sonra

1234'de (1819) sadâret kethüdas

olup ayn yln Zilka'desinde (Agus-

tos-Eylül 1819) ayrld ve sonra vefat

etti. Olu Said Bey'dir. (III. 349)

Abdülkadir Efendi (Tucuzâde)
Tbba mensup olmakla Cemaziyelev-

vei 1222'de (Temmuz 1807) müderris-

likle ser-etbbâ oldu. Cemaziyelev\^el

1223'de (Temmuz 1808) azledilmitir.

25 Safer 1231'de (26 Ocak 1816) vefat

etti. (III. 349)

Abdülkadir Efendi (Ylanck) Emir

Gîsûdarn oludur. Müderris, Mara,

Kütahya, Yeniehir mollas olup

lOOO'de (1591/92) vefat etti. Hiddet-

liydi. (III. 345)

Abdülkadir Kadrî Efendi Bahsî

Mehmed Efendi'mn(-^) oludur. Mü-

derris ve Yeniehir mollas olup

a'bân 1059'da (Austos l649) vefat

etti. airdir. (II. 7; III. 346)

Abdülkadir KemâK Paa Mutasarrf,

mîrimîran, Kozan mutasarrf ve bey-

lerbeyi payesi olmutur. 1308'de (1890/
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91) Kosova, 1309'da (1891/92) Musul

ve sene sonunda Mamuretülaziz valisi

olarak Harput'a varnn üçüncü gü-

nü, 7 Muharrem 1310'da (1 Austos
1892) vefat eylemitir. (III. 351)

Abdülkadir Mehmed Bey (Halil

Hamid Paazade) Arif Mehmed Bey'

in(-^) oludur. 1264'de (1848) Eyyûb

mollas olup 1267'de (1850/51) vefat

etti. Aksaray'da Kâtip Cami'nde med-
fundur. (III. 272; III. 350)

Abdülkadir Paa Hüsâm Beyzade

Ali Paa'nm oludur. Bahriye emirle-

rinden olup babasnn vefatnda

(l66l) kapdan- derya oldu. ki ay

sonra azledilerek Rodos beylerbeyi

ve 1074'de (1663/64) Sivas valisi ol-

du. Sonra yine deniz hizmetlerinde

bulunarak 1089'da (1678) Rodos vali-

ligiyle Karadeniz'e çkarld. 1091 'de

(1680) Kapdan Mustafa Paa'nm z-

mir'de vefatnda donanmay stan-

bul'a getirdi ve tekrar Rodos valisi ol-

du. 1096'da (1685) yine deniz hizmet-

lerinde bulundu. Sonra vefat eylemi-

tir. Gayretli Ye cesurdu. (III. 347)

Abdülkadir Paa Mîrimîrandan olup

1109'da (1697/98) Alâiye ve Karasi

mutasarrf oldu. Senelerce baka yer-

lerde bulunup 1127'de (1715) emekli

oldu. Sonra vefat etti. (III. 347)

Abdülkadir Paa Ahiska'da ocaklk

suretiyle III. Ahmed zamannda
(1703-1730) beylerbeyi idi. Sonra ve-

fat etmitir. (III. 347)

Abdülkadir Paa Frenk Mustafa Pa-

a'nm oludur. Canm Hoca Mehmed
Paa 'ya damad oldu. Rodos muhafz
ve tersane kethüdas olup 11 63 'de

(1750) vefat eyledi. Beikta'ta med-
fundur. Olu Hüsâmeddin Paa'dr.-

(III. 348)

Abdülkadir Paa Beylerbeyi olarak

1176'da (1762/63) Açu mutasarrf ol-

mutur. Sonra vefat etti. (III. 348)

Abdülkadir Paa Sofya'da Nalbant

Halil Aga'nm oludur. Tersaneye gir-

di ve yetierek kapudâne oldu . Rebi-

yülâhr 1213'de (Kasm 1798) Akde-

niz donanmas baougu oldu. 23

a^bân 1218^de (8 Aralk 1803) vezir

rütbesiyle kapdan- deyâ oldu.

a'bân 1229'da (Temmuz-Agustos

1814) azledildi. Hanya muhafz olup

orada vefat eylemitir. Tersane ile-

rinde bilgiliydi. (III. HS)

Abdülkadir Paa Askerlikten yetie-

rek 1275'de (1858/59) mîrlivâ iken Ka-

rada harbinde ehid oldu. (III. 350)

Abdülkadir Paa 1229^da (1814)

dodu. Genç yata girdii askerlikte

yükselerek miralay ve terifatî-i askerî

olmutur. 1281 'de (-864/65) mîrlivâ

ve sonra ferik oldu. 5 Safer 1293 'de (1

ubat 1876) vefat etti. Cerrahlkta us-

tayd. Yenikap Mevlevîhanesi'nde

medfundur. (III. 350)

Abdülkadir Paa (Eabanl) Abdül-

fettâh Paaya halef olarak 1200 'de

(1786) Derne ve Paçlad mutasarrf

olup bir müddet orada kalarak 1201'

de (1786/87) Köy ve Harir mutasarr-

f oldu. Sonra vefat e:mitir. (III. 348)

Abdülkadir Senâyî Efendi (Baba-

zâde) Sinaneddin Yusuf b. eyh Meh-

med'in oludur. Müderris, molla,

1068'de (1657/58) stanbul kads
olup senesinde azledildi. Rebiyülâhir

1071'de (Aralk l660) ikinci defa s-

tanbul kads ve aym yl Receb'de

(Mart l66l) Anadolu kazaskeri olarak

ev^^âl 1072'de (May : s-Haziran 1662)

azledildi. Rebiyülâhir 1073 'de (Kasm
1662) Rumeli kazaskeri olup Muhar-



rem 1074'de (Austos 1663) azledildi.

a'bân 1077'de (ubat 1667) ikinci de-

fa Rumeli kazaskeri oldu. Rebiyülâhir

1080'de (Eylül 1669) azledildi. Receb

1081'de (Kasm-Aralik 1670) üçüncü

defa Rumeli kazaskeri oldu ve iki ay

sonra azledildi. evval 1085'de (Ocak

1675) vefat etti. Emir Buharîde med-

fundur. er'î ilimlerde zamanmm en

iyilerinden olu[> Yahya Efendi, Ebû

Said Efendi ve Muid Efendi'nin eyhü-

lislâmlklannda fet\-^â eminiydi. Bah-

çekaprda bir rr.escid, bir mektep ve

Edirnekapfda bir cami yapt. Hücrele-

ri Kadrî Efendi 2.,aviyesi diye sonradan

tekkeye çevrildi. Zamanmm mesele-

lerini ihtiva ec^en Vâkatü'l-Müfîiy-

yîni yazd. Olu Kadrîzâde Ahmed
Efendi'dir(-^). CH. 346)

Abdülkadîr eyhî Efendi (Müey-

yedzâde) Abdürrahim Efendi'nin o-
ludur. 920'de (1314) dodu. Müderris

olup, am, Misi:; ve Bursa mollas, Re-

ceb 977=de (Arcdk 1569) stanbul ka-

ds, Cemaziyelâhir 978'de (Kasm
1570) Anadolu kazaskeri ve Muhar-

rem 979'da (Haziran 1571) Rumeli

kazaskeri oldu. Muharrem 981 'de

(Mays 1573) emekli olup Zilhicce

99rde (Arahk 1583/Ocak 1584) dâ-

rülhadis müderrisi oldu. Cemaziye-

le\^^el 995'de (Nisan 1587) eyhülis-

lâm oldu. Cemaziyelev\^el 997'de

(Mart-Nisan 1589) ayrlp 250 akçe ile

emekli oldu. ev^^âl 1002 sonlarnda

(Temmuz 1594 ortalar) vefat etti.

Eyüp'de babasmm yanma defnedildi.

Âlim ve deerli bir kiiydi. Eyüp'de

bir mescidi olup mütevelliligini Eyüp

kadlarna vakfeyledi. Olu Abdürra-

him Niyâzî Efedi'dir(-^)- (IIL 345)

Abdülkadir Zarif Efendi Reisülküt-

tab Üç Anbarl Mehmed Efendi'nin

oludur. "Reiszâde" denir. Müderris,

Diyarbekir mollas, 1172'de (1758/

59) Edirne payesi ve evval 1176'da

(Nisan-Mays 1763) Mekke mollas

oldu. 1180'de (1766/67) vefat etti.

Üsküdar'da Miskinler'de medfundur.

Olu Mehmed Emin Azmî Efen-

di'dir(-^). (III. 348)

Abdülkadirzâde II. Mahmud devri

(1808-1839) ricalinden Abdülkadir

Efendi'nin evlâddr. Said Bey'e ve

Nâid Bey'e denir. (IV. 697)

Abdülkayyum Efendi Müderris

olup ewâl 1046'da (Mart l637) ve-

fat eyledi. (IIL 351)

Abdülkayyum Efendi (Hammâ-
mîzâde) 1115'de (1703) vefat eden

Hamamc smail Aga'nm oludur.

Müderris olup ll40'da (1727/28) ve-

fat etti. Kardei Mehmed Efendi'

dir(-^). (IIL 351)

Abdülkebir Efendi Seyyid Fazlullah

Efendi'nin oludur. 1122'de (l6l3)

Emir Buhar Tekkesi eyhi oldu. 25

Receb 113rde (13 Haziran 1719) ve-

fat etti. Baba Haydar'da medfundur.

(IIL 351; IV. 22)

Abdülkerim (erif) Seyyid olup

1121'de (1709) Mekke emiri oldu.

Azilden sonra 1129'da (1717) ikinci

defa atanp 1136'da (1723/24) ayrl-

m ve sonra vefat eylemitir. (IIL 355)

AbdülkeimAa Enderûnludur. Ka-

pcba, srasyla bakapcba ve

sonra yeniçeri aas olup 971 'de

(1563/64) ayrld. IIL. Murad devri

(1574-1595) balarnda vefat etti. (IIL

352)

Abdülkerim Aa Eski Saray aas
olup Zilhicce 1078'de (Mays-Haziran

l668) emekli olup sonra vefat etti.

(III. 353)
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Abdülkerim Aa Topçudur. Ocakta
kethüda olup 1103'de (1691/92) top-

çuba olup bir aralk azlolundu ve
sonra kinci defa atand. 1108'de

(1696/97) yine azledildi ve 1109'da

(1697/98) üçüncü defa atand.

1115'de (1703/04) azledildi. Bu yln
Zilhiccesinde (Nisan 1704) dördüncü
defa topçuba olup Safer ni6'da
(Haziran 1704) azledildi. 1121'de

(1709) beinci defa, azilden sonra al-

tnc defa topçuba olup 1124'de

(1712) azledildi ve Tekfurdagrna
gönderildi. 1126'da (1714) yedinci de-

fa topçuba olmu ve ksa süre sonra

vefat etmitir. Kardei Mustafa
' Aga'dr(-^). (III. 354)

Abdülkerim Bey Beylerbeyi Camii

sahibi arabdar Abdullah Bey'in to-

runlarndan olup Divan- Hümâyûn
kalemlerinde bulundu. Sonra Divan-
Hümâyûn kesedar olup lll4^de

(1702/03) birden reisülküttab oldu.

Kendi talebiyle 1115'de (1703/04)

beylikçi oldu. Rebiyülâhir lllS^de

(Agustos-Eylül 1706) ikinci defa re-

isülküttab oldu ve Zilhicce 11 22 'de

(Ocak-ubat 1711) nzasiyle beylikçi

oldu. Sonra doum yeri olan Boluya
gönderildi. 1124'de (1712) üçüncü
defa reisülküttab olup 1125''de (1713)

azledildi. Zilka'de 1127'de (Kasm
1715) Habe beylerbeyi olup 1129'da

(1717) vefat etti. Bilgili ve doruluk
sahibiydi. (III. 354)

Abdülkerim Bey Der\d Paa'mn
oludur. Endemn'dan çkp 9 Zilhic-

ce 1195'de (26 Kasm 1781) vefat etti.

Miskinler'de medfundur. O sene o-
lu Ahmed Bey de vefat etti ve Silivri-

kapi'ya defnedildi. (III. 355)

Abdülkerim Bey Seyyid Mustafa Pa-

a^nn(-+) oludur. Kapcba ve mî-

rahûr- ev\^el pâyesiy-e Manastr â'yâ-

n olup 26 a'bân 1226'da (15 Eylül

1811) vefat etti. Ey'ip^e defnedildi.

Oullar sudûrdan Ali Râtb Bey ile

Necib Mustafa Beyxiir(-^) (III. 356;

IV. 455) [III. 356'da vefat tarihi 10 Ra-

mazan 1228 (6 Eylül 1813) olarak ve-

rilmitir]

Abdülkerim Bey Durak Paa'nm
yeeni Mustafa Sabit b. smail Bey'in

oludur. Babas gençliinde vefat et-

tiinden haylice serv^ete sahip olmu,
hassa silahorlügüyle yetinip boula-
rak vefat eylemitir. Karacaahmet'e

defnolundu. Babas Mustafa Bey ise

gençliinde vefat etmi ve Aksaray^

a

defnedilmi tir. Olu Mustafa Kâmil
Bey 1229'da (1814) \q kz babamn
annesi Nefise Hanm 1295'de (1878),

dier kz sütannem Habibe Hanm
1300'de (1883) vefat eylemilerdir.

Oullarndan Mehmed Es'ad Bey 10

yandayken 1232'de (1817), kz
Emine Hanm pek küçükken 1235

(1819/20) tarihlerinde vefat eylemis-

ür. (III. 356/57)

Abdülkerim Bey Selâniklidir. La-

gmcba iken 1242'de (1826/27)

humbaracba, sonra Varna muhafz
olup 1249'da (1833/34) azlolundu.

Sonra vefat etmitir. Cll. 357)

Abdülkerim Bey Mâbeynci zzet
Paa'nn kardeidir. Iscabl- âmire pa-

yesi ve surre emini olup 9 Zilhicce

1271 'de (23 Austos 1355) vefat eyle-

di. Beyolu'nda, 1259'da (1843) vefat

eden kardei Râid Bey'in civarna

defnedimitir. (III. 357)

Abdülkerim Bey Sudûrdan Ali Râtib

Bey'in oludur. Müderris, molla, son-

ra Mekke payesi olup Cemaziyelev-

vel 1299'da (Mart-Nisa. 1882) Beyler-

beyi'nde vefat eyledi. Eyüp'de baba-

snn yanma defnedildi. (III. 357/58)



Abdülkerirn Bey San Abdullah Pa-

a'nm torunu, Mehmed Beyln(~+)

oludur. Enderun'dan emekli bir ab-

dal olup 1311^de (1893/94) vefat et-

mitir. (V. 286)

Afodülkerim Bey (Caalazâde)

1192^de (1778) vefat eyledi. (III. 355)

Abdülkerin Çelebi Abdülvehhâb

Hayâl Eferdi'nin(-^) oludur. Genç

iken 946'da (1539/40) vefat etti. Mü-

fessir ve muhaddisti. (III. 404)

Abdülkerin Çelebi Abdullah Pa-

a'mn(->) oludur. Haleb'in fethinde

defterdar ve sonra tahrir memuru

olup I. Süleyman (Kanunî) devrine

(1 520-1 566;j yetimitir. (III. 362)

Abdülkerim Çelebi (Ebûsuûdzâ-

de) Mehmed Meyli Çelebi'nin(-^) o-
ludur. 980'de (1572/73) Süleymaniye

müderrisi olup 22 ewâl 981 'de (14

ubat 1574;) göz demesiyle vebadan

vefat etti. Ya 30'a varm, fâzl ve cö-

mertti. Eyü.o'de medfundur. (IV. 116)

Abdülkerim Efendi Ümerâdan

Mehmed i^.a'nm Hristiyan beldele-

rinden getirdii üç çocuktan biridir.

Dierleri Mehmed (Mahmud) Paa

ile Aya Efendi'dir. Aalar bunlar

okutup âlim etti. Bu zat çalp mü-

derris, sahn müderrisi ve nihayet Ho-

cazâde yerine kazasker olup ayrld.

Sonra Fah:;eddin Efendi yerine ey-

hülislâm o;.du. 874'de (1469/70) vefat

edip bir rivayette azilden sonra II.

Bâyezid zamannda (1481-1512) ve-

fat eylemitir. Âlim, fâzl, kâmildi.

Olu Abdülvehhâb Efendi' dir(-^).

(III. 351)

Abdülkerim Efendi eyhülislâm

Abdülkerim Efendi 'nin("*) torunu,

Abdüivehiiab Efendi'nin oludur.

Gençken *)46'da (1539/40) vefat etti.

Müfessir ve muhaddisti. Olu sudûr-

dan Mehmed Efendi'dir. (III. 351)

Abdülkerim Efendi Rizelidir. Mü-

derris ve Manisa müftüsü oldu.

954^de (1547) vefat etti. er'î ilimlere

vâkf ve çok zekiydi. (III. 351)

Abdülkerim Efendi Tirelidir. Hal-

vet! eyhi Alâeddin Ali Rûmî'nin mü-

ridi oldu. 954'de (1547) Tire'de eyh

olup 12 ewâl 964'de (8 Austos

1557) vefat eyledi. (III. 352)

Abdülkerim Efendi 975 de (1567/

68) Âk Mehmed Efendi'nin(-^) yeri-

ne Edirne'de ahmelek Zaviyesi'ne

eyh olup 982'de (1574/75) vefat et-

mitir. Yanma defnedildi. (III. 352;

m. 282)

Abdülkerim Efendi Edirne de ah
Melek Zaviyesi'ne eyh Â'nm yeri-

ne eyh olup 982'de (1574/75) vefat

etti. Onun yanma defnedildi. Ermi

saylanlardandr. (III. 352)

Abdülkerim Efendi Manisaldr.

Müderris olup III. Murad ehzadeli-

inde Manisa'da iken imam olan am-

cas Mehmed Efendi vefat edince bu-

nu imam tayin etmitir. Sonra bu gö-

revden kazasker aylyla emekliye

ayrld. Cemaziyelevvel 1002'de (u-

bat 1594) vefat etti. (III. 352)

Abdülkerim Efendi Ferhâd Paa'nm

hocas ve sahn müderrisi olup sonra

Bosna, Kudüs ve Medine mollas ol-

du. Rebiyülewel 1015'de (Temmuz

1606) vefat etti. Arif, temiz, dindard.

(IIL 352)

Abdülkerim Efendi Akhisarl Sinan

Efendi'nin oludur. 977'de (1569/70)

dodu. Müderris, Yeniehir, Kudüs,

Haleb, Msr, Bursa, Edirne ve Galata

mollas oldu. Receb 1038'de (Mart

1629) vefat etti. Edirnekap'da med-
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fundur. Nazik, zarif, sözü etkili, Os-
manl münîlerinin önde gelenlerin-

dendir. Arapça Vefeyat Tercümesi,

Müneat vardr. (III. 353)

Abdülkerim Efendi Celep Mûsâ
Efendi'ninC-^) oludur. Müderris

olup 16 Zilka'de 1093^de (16 Kasm
1682) vefat etmitir. CIV. 523)

Abdülkerim Efendi Manisaldr.
Halveti olup Bursa'da Mir-i büdelâ
Tekkesi eyhi oldu. llOO'de (1689/

90) vefat etti. yi ahlâk sahibiydi. (III.

354)

Abdülkerim Efendi Kalemden yeti-

ip hâcegândan oldu. 1104'de

(1692/93) rikâb- hümâ^ojnda defter

emini oldu. 1105^de (1693/94) muha-
sebe-i ewel, 1107'de (1695/96) darb-

hane emini oldu. Sonra vefat etti. (III.

354)

Abdülkerim Efendi Çemîzâde
Mustafa Efendi'nin oludur. Müder-
ris, Haleb mollas oldu. Rebiyüle\^'^el

llll^de (1699/1700) vefat etü. Olu
smail Efendi'dir. ''Cemrezâde [? (Çe-
mîzâde)] Abd" diye mehurdur. (III.

354; il 93)

Abdülkerim Efendi Müderris, 1143'

de (1730/31) ordu naibi oldu. yi hiz-

mette bulunarak vefat etmitir. (III.

355)

Abdülkerim Efendi Haleblidir.

1178'de (1764/65) vefat etti. Hadiste

Kitab- Sehn vardr. (IIL 355)

Abdülkerim Efendi eyhdi. Samban

1179'da (Ocak 1766) vefat etmi ve
Eyüp 'e defnedilmitir. (III. 355)

Abdülkerim Efendi Yeniçeri Oca
bahalifesi olup 1199'da (1785) vefat

etti. Muratpaa'da medfundur. (III.

355)

Abdülkerim Efendi 1184'de (1770)

vefatla Eyüp 'e defnedilen Siyâ\a Pa-

azadelerden Mehmed Bey^n olu
veya akrabas olup "Burnazzâde" di-

ye mehurdu. Hattî Efendi'nin hiz-

metinden yükselerek Sadrazam Meh-
med Paaya mühürdar oldu. 1170'de

(1756/57) hâcegândan olup Kbrs'a
gönderildi. 1182'de (:,768/69) ça\a-
ba vekili, Ramazan 1183'de (Ocak
1770) nüzul emini, 1184^de (1770/71)

mevkufatç, Muharrem 1185'de (Ni-

san-Mays 1771) sipan kâtibi ve Ce-

maziyelâhir'de (Kasm) süvari muka-
balecisi, 1186'da (17"2) bamuhase-
be pâyesiyle Rusya mütareke memu-
ru oldu. 1187'de (1'73) çavuba,
Zilka'de 1188xie (Ocak 1775) beyler-

beyi pâyesiyle paa olarak Rusya el-

çisi oldu. Sonra hâcegânlga dönerek
ve bamuhasebeci, n98'de (1784)

ruznâme-i ewel, 12C2'de (1787/88)

defter emini olup 12C6'de (1788/89)

vefat eyledi. Mahmutpaa^da med-
fundur. Olu Dem Mehmed Es'ad

Bey 'dir(^). (III. 355/56)

Abdülkerim Efendi Yeniçeri Oca
yazcs olup 1217^de 1802/03) vefat

eyledi. Hüdâî Tekke.simde medfun-
dur. (III. 356)

Abdülkerim Efendi Kalemden yeti-

ip hâcegândan oldu. Sonra defter-

dar- kk- sânî o' arak 1224'de

(1809) vefat eyledi. (III. 356)

Abdülkerim Efendi Bedestanî Sey-

yd Hac Emin Efendi'nin oludur.
Büyük kardei âkir E^'endi müezzin-
ba olduundan o da Enderun'dan
yetiip müezzinbai oîdu. Cemaziye-
lewel 1223'de (Temmuz 1808) padi-

ahn ikinci imam, 10 Ramazan
1228^de (6 Eylül 1813) imam- ewel-i

sultanî oldu. Muharrem 1230'da (Ara-



hk 1814/Ocak 18:. 5) Mekke payesi

oldu. 13 Ramazan :231'de (7 Austos

1816) vefat edip Doanclafda ka-

ynpederi Hac Numan Bey'in yaptr-

d camiye defnedildi. Sesi gayet gü-

zeldi. Nöbetinde saflarda yer bulun-

mazd. Olu Nu'man Ta^^^ib Paa ile

Mahmud Nidaî Efendi'dir. (III. 356)

Abdülkerim Efendi Fâtih dersiam-

larndan olup icazet aldktan sonra

Filibe'de ve baka yederde nâiblikte

bulunarak 1300'de (1883) vefat eyle-

mitir. '^Kara Dav ad' adyla bilinen

fâzl bir zat idi. (Ii:. 359)

Abdülkerim Efendi Amasyaldr.

Müderris, 1218'de (1803) Yeniehir

mollas, sonra Meclis-i Maarif azas

olmu, Mekke ve stanbul payelerini

alm ve 20 Rebiyüiâhir 1303'de (26

Ocak 1886) vefat eylemitir. Fâtih'de

medfundur. Âlim ^/e fâzl olup yaban-

c dilleri de bilirdi. Vefatna kadar

dersten uzak durmad. Eserleri var-

dr. (III. 358/59)

Abdülkerim Efendi Ebûssuûdzâde

Mehmed Çelebimin oludur. Müder-

risdi. (III. 352)

Abdülkerim Efendi (Buhurîzâde)

Zâkirba olup llSEde (1767/68) Ab-

dürrahim Efendi' nin(-+) yerine E\aip'

deki ah Sultan Tekkesime eyh oldu.

1192^de (1778) vefat etti. (V. 241)

Abdülkerim Efendi (Hafz) Müder-

ris, Selanik, 1212 de (1797/98) Msr,

sonra Mekke mollas oldu. 1215'de

(1800/01) am'da vefat eyledi. (IIL

356)

Abdülkerim Efendi (Kasapzâde)

Kad Ali Efendi'nin oludur. 924'de

(1518) domutu:;. Müderris olup Ce-

maziyelâhir 985 "de (Agustos-Eylül

1577) Kudüs mollas oldu. Zilhicce

985'de (ubat 1578) vefat eyledi.

Âlim, fâzld. Deli Kerim diye me-
hurdur. (IIL 352)

Abdülkerim Efendi (Keâfzâde)
Müderris, Rebiyüiâhir 122rde (Hazi-

ran-Temmuz 1806) E^öip kads olup

sonra vefat etti. (IIL 356)

Abdülkerim Efendi (Müfettizâ-

de) Müderris olup a'bân llOl'de

(Mays l690) vefat etü. (IIL 354)

Abdülkerim Efendi (Müflî) (eyh)
Karamanldr. Kadiridir. Karabâlîden

tarikat örendi. Fkhta tam mahareti

vard. 951 "de (1544) vefat etü. Kir-

mastrda medfundur. Camilerde vaaz

eder ve devirhan olup kabir gibi bir

çukurda be vakit namazn klar ve

halvet-i erbain çkarrd. Bir cami ve

zaviyesi vardr. (IIL 351)

Abdülkerim Efendi (eyh tbra-

himzâde) Müderris, Cemaziyele^^•^el

1248'de (Ekim 1832) Belgrad mollas

ve sonra baka bir yerin mollas olup

Abdülmecid devri (1839-1861) orta-

larnda vefat eyledi. (III. 357)

Abdülkerim Efendi (Vaiz Emir)

tiplidr. Örenimden sonra tarikata

girdi. Selâtîn camileri vaizi oldu.

996'da (1588) Kadrgamda Mehmed
Paa Tekkesi eyhi, lOlO'da (1601/

02) eyhül-harem oldu. Rebiyüle^^el

1012'de (Austos l603) stanbul'a

döndü ve 101
5
'de (l606) vefat etü.

Ad geçen tekkede medfundur. eyh-

lerin umdesi olup muhaddis, müfes-

sir, ulu ve vakurdu. Kalem eserleri

güzel olup slasnda hanlar, köprüle-

ri, zaviye ve imareti vardr. Üsküp

bedesteni ve dükkânlar hayrlarna

vakfedilmitir. Estergon seferinde ha-

zr bulunmutur. (III. 352)

Abdülkerim Efendizâde hak. Nidâî

Mahmud Efendi
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Abdülketim Hüseynî Efendi (Tar-

susîzâde) Mustafa Efendi 'nin dama-
ddr. Müderris olup 1208'de (1793/

94) vefat eyledi. (III. 356)

Abdülkerim zzet Bey Siyâvu Paa-
zadelerden Abdülkerim Efendi^ nin(-^)

toamu, Denâ Mehmed Es 'ad Bey'

in(-^) oludur. Muharrem 1250'"de

(Mays 1834) vefat etti. Siyâvu Paa
Türbes'nde medfundur. (III. 356)

Abdülkerim Mehmed Efendi (Bos-

tanzâde) Mehmed Efendi*nin olu-
dur. Müderris, molla, Receb 1066'da

(Mays 1656) stanbul kads olup Ra-

mazan'da (Temmuz) azledildi.

1067'de (1656/57) Anadolu payesi,

Receb 1068'de (Nisan 1658) Rumeli

kazaskeri olup Rebiyüle\^'^el 1069'da

(Aralk 1Ö58) azledildi. Muharrem
1071^de (Eylül I66O) vefat etti.

J24 Eyüp 'de medfundur. Mütevaz ve ke-— rimdi. (III. 353)

Abdülkerim Mehmed Efendi (Ho-
ca Sa'deddinzâde) Yahya b. Abdü-
laziz Efendi'nin oludur. Müderris,

Diyarbekir mollas olup Receb 1104'

de (Mart 1693) vefat etti. airdir. Mü-
neccimdi. Divân vardr. Mahlas
Cezmî'dir. (III. 354; III. 338'de mahla-

s "Bezmr olarak yazlmtr.)

Abdülkerim Nadir Paa Çrpanldr.
Kuruluunda nizamiye askerliine

girdi. Sonra Viyana ya tahsile gidip

miralay, dönüte 1256'da (1840) mir-

liva ve erkân- harbiye reisi, I6 Safer

1263-'de (3 ubat 1847) ferik olup

Dâr- ûra azas ve redif memum ol-

du. Zilka'de 1263'de (Ekim 1847) me-
kâtib-i askeriye nâzn, 4 Rebiyöile^^'^el

1264 'de (9 ubat 1848) vezirlikle Irak

ve Hicaz müiri oldu. Receb 1265'de

(Haziran 1849) Bagdad valisi olup Sa-

fer 1267'de (Aralk 1850) azledildi.

Ayn yl Cemaziyeievverde (Mart

1851) Diyarbekir valisi olup evval'

de (Temmuz-Agustos 1850) Hassa
müiri ve Zilka'desinde (Eylül 1850)

Anadolu müiri oldu. Rebiyülev^^el

1270'de (Aralk 1852) azledildi ve

1272 balarnda (1855 sonlar) Serdâr

Ömer Paa'nm yamnds Anadolu ci-

heti kumandan oldu. 2'iika'de 1273'

de (Temmuz 1857) Selanik valisi, Sa-

fer 1274'de (Eylül-Ekim 1857) Rumeli

valisi olup Cemaziyelâhir 1276 'da

(Ocak 1860) azledildi. 1278'de (1861/

62) Rumeli vali kaymakam olup Mu-
harrem 1279'da (Temn.uz 1862) -
kodra frkas kumandan oldu. Ardn-
dan 2. Ordu müiri olup a^bân 1282'

de (Aralk 1865/Ocak 1866) 5. Ordu
müiri oldu. stanbul'a geliinde se-

rasker kaymakam ve 1. Ordu müiri
oldu. Muharrem 1283'de (Mays-Ha-
ziran 1866) serasker kaymakamln-
dan ayrlp yl ortasnda Yanya ciheti

kumandanl ilâve edildi. 11 Safer

1285'de (3 Haziran 1868) 3- Ordu mü-
iri, 21 Safer 1286'da (2 Haziran 1869)

2. Ordu müiri ve 7 Ramazan 1289 'da

(8 Kasm 1872) 4. Ordu müirligiyle

Erzumm valisi, 20 Zilka'de 1289'da (9

Ocak 1873) serasker, 8 Safer 1290'da

(7 Nisan 1873) 2. Ordu müiri, Cema-
ziyelâhir'de (Austos) Tanzimat- As-

keriye Meclisi reisi, 26 2lhicce 1290'

da (14 ubat 1874) serasker kayma-
kam, 3 Zilka'de 1291'ce (12 Aralk

1874) ûrâ-y Devlet azas ^'e üç gün
sonra Mecâlis-i Âliye azas oldu. 25

Rebi>lilevT'el 1293'de (20 Nisan 1876)

bahriye nâzn ve 1 1 Rebiyülâhir'de (6

Mays) ikinci kez serasker ve dördün-

cü gün serdâr oldu. 24 Cemaziyelev-

vel 1293'de (17 Haziran 1876) yine

serasker oldu ve 15 a'bân'da (3 Ey-

lül) seraskerlikten azled'.lerek serdâr



kald. a^bân 1294 de (Austos 1877)

serdâriktan azledildi. 130rde (1883/

84) Rodos'da vefat eyledi. (IIL 358)

Abdülkerim Ni'net Efendi Divan
Hümâ^oan kaleminden çkp 1239 'da

(1823/24) gedikler kâtibi ve hâce-

gândan olup sonn. vefat etmitir. (III.

357)

Abdülkerim Paa Tersane-i Âmire'

den yetiip kapidâne ve 1137'de

(1759/60) mîrimîran rütbesiyle kap-

dan- deyâ oldu. 1174'de (1760/61)

kapudâne Mustafa Kapdan ile birlikte

5 Cemaziyele\'\^^el 1174^de (13 Aralk

1760) azledildi ve 11 Receb 1174'de

(16 ubat 1761) ^efat etti. Kasmpa-

a'da defnolmutur. (III. 355)

Abdülkerim Paa Kapcba ve

yâkselerek mîrimîran oldu. 1232'de

(1817) Varna ve sonra Ada-i kebir

muhafz oldu. 1243^de (1827/28) ay-

rld ve sonra vefat eyledi. (III. 357)

Abdülkerim Paa Abdullah Aa'
nn(-^) torunudu;-. Tarada kayma-

kamlklarda bulunmu, mîr-i ümerâ

olmutu. Gümühane'de kaymakam

iken 1272 ortalannda (1856 balar)

orada vefat eylemitir. (III. 390)

Abdülkerim Paa Anadoluludur.

Askerden yetierek liva, ferik ve Ha-

leb frkas kumandan oldu. Sonra

azledildi ve emekli oldu. Üsküdar'da

sahilhanelerinde otururken Receb

1280'de (Aralk 1863) vefat etti ve Ka-

racaahmet'e defnoundu. Cesurdu.

Oullan binbalktan emekli Mah-

mud Bey ile Aziz Bey'dir. (IIL 357)

Abdülkerim Paa (Yahnikapan)

Talebeliinde Sultan Bâyezid mare-

timde yemek topladndan bu öhre-

ti oradan kazand. Sonra Bâyezid Ca-

mii'ne imam ve hatip oldu. Daha son-

ra maliye memuriyetlerine girip kü-

çük ve orta defterdar, 1032'de (1632)

Bakî Paamn yerine badefterdar ol-

du ve ardndan vezir payesi verildi.

1034"de (1624/25) vefat etti. Ser\^et

sahibiydi ve hesap bilirdi. Adna ma-

hallesi vardr. (III. 353)

Abdülkerimzâde bak. Abdullah

Efendi; ffet Mustafa Efendi; Kâmil

Osman Efendi; Mehmed Efendi;

Abdülkerimzâde II. Mehmed (Fâ-

tih) devri (1451-1481) ulemâsndan

eyhülislâm Abdülkerim Efendimin

oluna ve torununa denip yarm asr

kadar sürmütür. (IV. 697)

Abdüllâtif (Balat Kads) Kazvinli-

dir. Celâleddin Muhammed b. Ab-

durrahman'm oludur. 853'de (1449)

vefat eyledi. Hâiye-i Mifîâh ile Ev-

râd- Zeynye^ vardr. (III. 359)
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AbdüUâtif (Makdisî) Kudüslü Ab-

durrahman'm oludur. 786 'da (1384)

dodu. Zeyneddin Hâfî ile Horasan'a

gitti. cazet alarak Bursaya geldi ve

orada Zeynîye tarikatn yayd.

85
6
'da (1452) vefat etti. Zaviyesinde

medfundur. (IIL 359)

Abdüllâtif (Tarssî damad) Mü-
derris olup 1032 'de (1623) vefat eyle-

di. (IIÎ. 359)

Abdüllâtif Bey Enderun'dan yetiip

srasyle tülbend aas yani sarkçba-

olmutur. Sonra azledildi ve 1226'

da (1811) vefat etti. Ewp'de medfun-

dur. (III. 361)

Abdüllâtif Bey Nafiz Paa"nm olu-
dur. Sadâret mektûbî ve âmedî ka-

lemlerine girdikten sonra Cemaziye-

lâhir 1281 'de (Kasm 1864) hazine-i

evrak müdürü oldu. 129
2
'de (1875)

126 ayrlp birkaç sene sonra vefat eyledi.

iman ve edipdi. (IIL 361)

Abdüllâtif Bey (Hac) Muhassl Ab-

dullah Paa'nm oludur. Kapcba
oldu. ev^'^âi ll65'de (Austos 1752)

sipahiler aas, ll66'da (1753) çavnj-

ba olup azledildikten sonra mîra-

hûr- sân, 1175'de (1761/62) tekrar

çavubai ve azledildikten sonra ev-
val 1179'da (Mart 1766) matbah emi-

ni, Cemaziyelâhir 1180'de (Kasm
1766) üçüncü defa çavubai olup

Zilka'de'de (Nisan 1767) azledilmitir.

Sonra mîrahûr- ev\'^el olup azledilmi

olarak Receb 1189'da (Eylül 1775) ve-

fat etti. Eyü-p'de medfundur. Kz, b-
rahim Efendi'nin ei olup 1232 (1817)

tarihlerine kadar yaamtr. Olu ri-

calden Mustafa Râid Bey'dir. Kznn
olu Mehmed Bey de 1194'de (1780)

vefat etmitir. (IIL 360/61)

Abdüllâtif Efendi îbn Vefa Tekkesi

eyhi Ali Efendi'ye halef oldu. 929 'da

(1523) vefat etti ve oraya defnedildi.

(III. 359)

AbdüUâtif Efendi Ko;mn Musa Pa-

a'nm torunlarmdandr, Emir Buharî

halifesi Mahmud Efenci'ye mürid ve

sonra damad oldu. 93£'de (1531/32)

eyh olup 970'de (1562/63) hacca

gitti ve 971 'de (1563/64) vefat eyledi.

Alçak gönüllü, sabrl, kanaatkar ve

yumuak huyluydu. Olu Ahmed
Efendi 'dir(-^). (IIL 359:

Abdüllâtif Efendi bn Vefa Tekkesi

eyhlerinden olup Cemazyelevvel

1009'"da (Kasm 1600) yanarak vefat

etti. (IIL 359)

Abdüllâtif Efendi Kütahyaldr. Mü-
derris, 105rde (1641/42) molla oldu.

Uyvar seferinde ordu kads ve niha-

yet am mollas oldu. 12 Cemazye-
levvel 1075'de (1 Arah:^ 1664) am'a
gönderilip üç gün son:a orada vefat

etti. Ömrü 100 yla yakn olup âlim,

edip, lâtif, üç dilde airdir. (IIL 360)

Abdüllâtif Efendi amldr. Baal-

bekli Abdülbâkî'nin oludur. îstan-

bul'a, gelip müderris ve sonra molla

oldu. Filibe kads iken 17 Muharrem

1082'de (26 Mays 1Ö71) vefat etti.

Fâzl, airdir. îstiârat, Metn-i Metâr
nazmlar ve üzerine erhi ve Türapça

kasideleri Acardr. (III. 360)

Abdüllâtif Efendi Erzurumludur.

Babas tüccardan Mehmed'dir. Mü-

derris, Bursa mollas olup Safer

1101 'de (Kasm-Aralk 1 689) vefat ey-

ledi. Fâzl, hafz, doru idi. (IIL 360)

Abdüllâtif Efendi Ahmed îzzî Efen-

di'nin oludur. Halveti olup 11 30'da

(1718) ehid olmutur. Bursa'da

medfundur. (IIL 360)

Abdüllâtif Efendi Müderris oldu ve

24 Rebiyülâhr 1222'de (1 Temmuz



1807) Bursaya gönderildi. Orada ve-

fat etti. Keçecizâde'nin damad ve ka-

pan naibi olup u;:un boylu, tatl dilli,

güler yüzlü ve zarifdi. Olu sudûrdan

Abdülhalim Efendi'dir. (III. 361)

Abdüllâtif Efendi Bâb- Zabtiye

yoklamacs ve Zdka'de 1277'de (Ma-

ys 1861) zabtiye muhasebecisi oldu.

Sonra vefat etti. (III. 36l)

Abdüllâtif Efendi Bâb- Zabtiye'den

yetiip adliyeye geçti ve az müddette

stinaf müdde-i umumisi olup bâlâya

kadar yükseldi. Sonra 1302^de (1884/

85) Tokat mutasarrf oldu. Cemazi-

yelâhir 1306'da (ubat 1889) orada

vefat etmitir. (III, 361)

Abdüllâtif Efendi Maliyeden yetiip

defterdarlklarda. Meclis-i Maliye aza-

lgmda, sultan kethüdâlmda ve eb-

niye-i âliye memurluunda buluna-

rak emekliye ay:-ildktan sonra Aksa-

ray'da oturmutur. Rebiyülewel

1307'de (Kasm 1889) vefat etti. Din-

dar, doru, insafl ve köse bir ihtiyar-

d. (III. 361)

Abdüllâtif Efendi (Efiâtunzâde)

Bursa eyhlerincendir. 1222'de (1807)

vefat etti. Pmarbarnda defnedildi.

Ermi saylanlardandr. (III. 36l)

Abdüllâtif Efeadi (Geyikçi Baba)

Müderris olup 1036'da (1626/27) ve-

fat eyledi. (III. 359)

Abdüllâtif Efendi (Pamuk Kad)
Kastamonuludur. Müderris, sahn mü-

derrisi, Edirne :cads olup emekliye

ayrldL 939'da (1532/33) vefat etti ve

Kasm Paa Camii'ne defnedildi. Gül-

enî müridiydi. (III. 359)

Abdüllâtif Elendi (Riyazîzâde)

Lutfî Efendimin oludur. Üsküdar ve

Galata mollas oldu. 1078^de (1667/

68) aniden vefat etti. Emir Buharrde

medfundur. Divan sahibi air, edip,

cömert ve halimdi. (III. 360; L 425)

Abdüllâtif Efendi (Sar Kâtip)

Tekfurdaldr. 1058'de (l648) Ana-

dolu muhasebecisi oldu. Ramazan

106l'de (Agustos-Eylül l651) vefat

etti. (III. 359/60)

AbdüUâtif Efendi (Ümmî Sinan

Hafz) Ümmî Sinan Zaviyesi müri-

diydi. llOO'de (1689) Mekke'de vefat

etti. airdir. (III. 360)

Abdüllcebbar CeliH bak. Celilî Ab-

dülcebbar Çelebi

Abdübnecid Efendi zzeddin Ab-

düllâtif Efendi'nin oludur. Fâzllar-

dand. II. Murad devrinde (1421-

1451) vefat etti. Kraatle ilgili bir risa-

le tasnif eylemitir. (III. 400)

Abdülmecid Efendi Nazmîzâde

Tekkesi'ne 1136'da (1723/24) eyh

oldu. Birkaç yl sonra da vefat etti.

(III. 401)

Abdülmecid Efendi Sivasî Tekkesi

eyhi Mehmed Efendi'nin oludur.

Il43'de (1730/31) babasnn vefatn-

da yerine geçti ve ll49'da (1736/37)

vefat etti. (III. 400)

Abdülmecid Efendi (Sivasî) Zileli

Muharrem Efendi'nin oludur. Zile'

de 97rde (1563/64) doup amcas Ka-

ra emseddin Efendi'den el ald. 1005'

de (1596/97) amcasnn olu Meh-

med Efendimin yerine eyh oldu. IIL

Mehmed onu hatt- hümâyûnlaryla

davet buyurdu: "Faziletii, kerametli

Abdülmecid Sivasî Efendi, ammin

merhum emseddin Efendimin Eri

seferinde refakatinden zahiren ve bi-

tmen çok menâfiini müahede eyle-

dik. Ba'de'r-rücû dârü's-saltanada

ikametierini murad eylemitim. Pîrligi

özr-i kavi olman izin vermitim.

127



128

Hâlâ senin kavlen, fiilen ve vasfen

ona müabehet-i tamme ile müabe-
hetin olduu mesnaûum olman de-

mnumuzdan meyl-i tam etmiizdir.

Hatt- erifim vosûlünde dârü's-salta-

naya hicret etmen muradm olmutur.
hmal olunmaya". Emre uyarak stan-

buFa gelip Ayasofy^a'da bir eve indi-

ler, Mehmed Aa Zaviyesi ona veril-

di. Sonra Atpazar Camii vaizlii veril-

di. Sonra ehzade Camii, srasyla Sul-

tan Selim Camii vaizi oldu ve Sultan

Ahmed Camii bitince oraya vaiz oldu.

Cemaziyeiâhir 1049"da (Ekim l639)

vefat etti. Eylip'de Nianc Camii bah-

çesindeki türbede medfundur. Fâzl
kâmil, kef sahibiydi. erh-i Mesnevi
Lezâizü'l-Esrâr, Fezail-i Salâvatü'n-

Nebi, Letaifü'l-Ezkâr, kitap hamile-
rinde baz eserler yazd. Yerine olu
Abdülbâkî Efendi geçmitir. (III. 400)

Abdülmu'tî Efendi Zeyneddin Hâ-
fî^nin halifelerindendir. mam Ceze-

rî'den kraat okudu. Mâliki mezhebin-
den olup Mekke'de oturduundan
'eyhülharem" dendi. II. Mehmed
(Fâtih) devrinde (1451-1481) vefat

eyledi. Ya I2O7 geçmiti. Müridi,

Bursa'da Zeynîyeden Tâceddin Tek-

kesi eyhi olup 919^da (1513) ölen Sa-

fiyeddin Efendi'dir. Hz. Ebûbekirin
soydandandr. Yerine Seyyid Ali geçti.

938^de (1531/32) vefat edince yerine

Muhyiddin Mehmed Efendi eyh
olup 940'da (1533/34) vefat eyledi.

Hacî Halife'nin müridlerindendir. Ye-
rine Abdülaziz Efendi geçip 997'de

(1589) vefat etti. Yerine Kad Meh-
med Efendi eyh oldu ve 1018'de

(1609) vefat edince bunun yerine di-

er Mehmed Efendi geçti ve o da
1036^da (1626/27) vefat etti. Daha
sonra olu Kemâleddin Efendi olup

27 a'bân 1076'da 0:. Mart I666) vefat

eyledi. Hüsn-i sülük sahibiydi. Yerine

olu Mehmed Efendi geçip 11 2il-

ka^de 1091 'de (3 Aralk I68O) vefat et-

ti. Maarif ehlindend;'r. Yerine olu ve
Abdülaziz Efendi'nin halifesi müfessir

Mehmed Efendi eyh olup 1135^de

(1725) vefat etti. Sonra Sa'deddin

Efendi geçip 1157'de (1744) vefat ey-

ledi. (III. 401/02)

Abdülmu'tî Efendi (GazâEzâde)
Abdullah Efendi'nin(->) oludur.
983 de (1575/76) hacdan döndükten
sonra vefat etmitir. (III. 363)

Abdülmuhsin Efendi Kayserilidir.

Mecdeddin Kayserî'nin oludur. Ha-
dis ve tefsir örenimini am'da ta-

mamlayp Kayseri'ye dönerek ilmini

yaymaya balad. 775 'de (1373/74)

vefat etti. Endülüsî Aruzuna, erh,
haiyeler vs. yazd. (III. 401)

Abdülmuhyî Paa Cjey\'C Akhisarn-

dandr. Orada çifüikbri ve akar oldu-

undan 'Iznikî" dendi. Kalemden ye-

tiip reisülküttab oldu. Rebiyöilevvel

988'de (Nisan-Mays 1580) azledilip

ayn yl Ramazan'da (Ekim) görevine

iade edildi. 990'da (1582) Anadolu
defterdar, Safer 99rde (Mart 1583)

nianc oldu ve 996x^a (1588) Anado-
lu beylerbeyisi payesiyle emekli ol-

du. 999'da (1591) vezir oldu ve Safer

lOOO'da (Kasm-Arah.c 1591) vefat et-

ti. (III. 401)

AbdüLtnuttalib Efendi (erif) erif

Hasann oludur. Mekke emiri olup

lOlO'da (1601/02) ve:^t etti. Tarih sa-

hibidir. (III. 401)

Abdülmuttalib Efendi (erif) erif
Gâlib Efendi'nin oludur. Babasnn
görevden ayrlmas üzerine stan-

bul'a geldi. 1247'de (1831/32) Mekke



emiri oldu ve i248'de (1232/33) git-

meden ayrld. e\^-^âl 1267'de (Tem-

muz 1851) ikinci defa Mekke emiri

oldu. 1272^de (1855/56) azledilip bir

müddet Selânik^de ve daha sonra s-

tanburda oturdu. 1297^de (1880)

üçüncü defa Mekke emiri oldu. 1300'

de (1883) ayrld ve 1304^de (1886/

87) Mekke'de vefat eyledi. Ya lOO'ü

geçkin, âlim, akll, cömert ve sert ta-

biatlyd. Oullar Hâim Paa, Câbir

Paa ve Fahd Paa kendinden eA^^el

vefat eylediler. Olu Ahmed Adnan

Paa ile torunu erif Mesaid Paa'dr.

Oullarndan erif Mahmud Bey, 28

Zilhicce 1308'de (4 Austos 1891) ve-

fat eylemitir. (III. 401)

Abdülmuttalib Reid Efendi Keçe-

cizâde zzet MoUa'nn akrabasndan

olup sadâret mektûbî kaleminde 50

sene hizmet eli ve kethüda kalemi

halifesi oldu. 1237^de (1821/22) vefat

etti. (III. 401)

Abdülmü'min Aa Melek Ahmed

Paa kethüdas olup Receb 106rde

(Haziran-Temouz l651) paas sadra-

zam olunca kethüdâlgmda nüfuz sa-

hibi oldu. 1062'de (1652) azlinde hap-

sedilniü. Son:a yine paasyla bulu-

nup paasnn kaymakamlnda nü-

fuzunu tekrar elde etti. 1065'de (1655)

gözden dümü ve 1067^de (l657) Ka-

ra Hasanzâde Hüseyin Aa taraftari-

yla idam ediimitir. (IV. 527)

Abdülmü'ni;n Aa Mehur Meh-

med Emin Ai/nm hazinedarlndan

yetiip kapcba ve maden emini ol-

mutur. 10 Receb 1185'de (19 Ekim

1771) vefat eyledi. Üsküdar'da med-

fundur. (III. 400)

Abdülmü'min Aa Topçu Oca-

g'ndan yetiip Rebiyülâhir 1202'de

(Ocak 1788) topçuba oldu. Sonra

azledildi. 1205'de (1790/91) topçuba-

vekili oldu, sonra yine topçuba

oldu. 1223'de (1808) vefat etti. Olu
Mehmed Said Bey'dir. (III. 400)

Abdübnü'min Aa (Abbaszâde)

Alâiyelidir. Kapcba ve mütesellim

olup 3 ewâl 1247'de (6 Mart 1832)

vefat etti. Seyitahmetderesi'nde def-

nedildi. (III. 400)

Abdülmü'min Efendi Bosnaldr.

Nureddinzâde'nin halifelerinden olup

Tercüman Yunus Tekkesi'ne eyh ol-

du. Rebiyülewel 1004'de (Kasm

1595) vefat etti. Bu tekke, erefine bi-

na edildi. Orada medfundur. Mürid-i

kâmil ve edipdi. Damad Ömer Efen-

di'dir. (III. 399)

Abdülmü'min Efendi 950 de (1543)

dodu. Müderris ve iki kere Badad
mollas oldu. 1015 (1606/07) ylndan

sonra vefat etti. Alim, edebiyatta us-

tayd. (III. 399)

Abdülmü'min Efendi Tatardr. Mü-

derris, huzur dersleri mukarririydi.

1176'da (1762/63) Bozcaada'ya gön-

derildi ve orada vefat etti. (III.

399/400)

Abdülmü'min Efendi Müderris ve

Receb 120rde (Nisan-Mays 1787)

' Sofya mollas olarak III. Selim devri

(1789-1807) balarnda vefat etmitir.

(III. 400)

Abdülmü'min Paa Ümerâdan olup

Konya beylerbeyi oldu. Harpde bu-

lunarak 1095'de (1684) Budin'de e-

hid olmutur. (III. 399)

Abdülmü'min Paa Müderris ve

molla oldu. 1138'de (1725/26) mîri-

mîran rütbesiyle mutasarrf oldu.

Sonra vefat etti. (III. 399)

Abdülmü'min Paa Müderris, molla

oldu. 1138'de (1725/26) mîrimîran

129



150

rütbesiyle mutasarrf oldu. Daha son-

ra vefat etti. (III. 399)

Abdülvâhid b. Muhammed ran
âlimlerinden olup Osmanl ülkesine

göçerek Kütahya'da bir medreseye

müderris oldu. Medrese de adyla

anlmaya baland. I. Mehmed (Çele-

bi) devrinin (1413-1421) balarnda
vefat etti. Nizamiye erhi, usturlabda

muntazam bir risalesi Acardr. (IIL 403)

Abdülvâhid Bey ehsüvar Hamdul-
lah Paa'nm(-^) oludur. Müderris

olup Receb 1254'de (Eylül-Ekim

1838) vefat eyledi. Kocamustafapa-

aya defnedilmitir. (II. 245)

Abdülvâhid Bey Bâb- Seraskerî'

den yetiip Levazm Meclisi bakâtibi

oldu. 5 Receb 1288'de (20 Eylüf 1871)

vefat etti. Karacaahmet'de medfun-

dur. (III. 403)

Abdülvâhid Bey (Köprülüzâde)
Hâcegândan olup 1189'da (1775) si-

lahdar kâtibi oldu. Sonra vefat etti.

(III. 403)

Abdülvâhid Selâm Efendi eyhü-
lislâm Yeniehirli Abdullah Efen-

di'nin oludur. Müderris, Muharrem
1173'de (Eylül 1759) Selanik, 1180'de

(1766/67) bilâd- hamse mollas, 15

a'bân 1186'da (11 Kasm 1772) Mek-
ke payesi, Rebiyüle\^^el 1191 'de (Ni-

san 1777) stabul kads oldu ve

1192'de (1778) azledildi. 1193'de

(1779) vefat etti. Kanica'da babas-

nn yannda medfundur. (III. 403)

Abdülvâsi' Efendi (Ebûssuüdzâ-

de) Mehmed Meyli Çelebi nin(->) o-
ludur. Müderris olup 990^da (1582)

vefat etti. (IIL 404; IV. 116)

Abdülvedûd Nime'l-ceydendir.

Eyüp 'de Tokmaktepe'de medfundur.

AyA'^ansaray dnda zaviye ve mesci-

di vardr. Yâvedûd skelesi onun
adndan gelir. (IIL 404)

Abdülvehhâb Efendi Ahmed
a'rânînin oludur. 972'de (1564/65)

^^efat etti. Tarihti Ahharü'd-Düveli

yazd. (IIL 404)

Abdülvehhâb Efendi Tireli Abdüi-

kerim Efendi'nin kardeidir. Sünbül

Efendi ile Merkez Efendimden feyz al-

d. Sülük edip slasna döndü. Baz
hayr sahipleri ci-^armda hücreler

yaptlar. 975'de (1567/68) vefat etü.

Ermi saylanlardandr. (IIL 404)

Abdülvehhâb Efendi Küçük Tâced-

din Efendi'nin oludur. Müderris,

am, Msr, Bursa mollas oldu. Receb

lOll'de (Aralk l6C2/Ocak l603) s-

tanbul kads olup zilhiccemde (Mays-

Haziran 1603) azledildi. Rebiyülâhr

10l4'de (Agustos-Eylül 1605) mide

hastalndan vefat etti. Sargerz Mes-

cidi'nde medfundur. Ho, sâlih, iffeüi,

doru, dindar, hiddeüiydi. (IIL 404)

Abdülvehhâb Efendi Dokuz Meh-
med Efendi'nin oludur. Müderris,

Sofya, Bosna, Kudüs, iki defa zmir,

Yeniehir mollas oldu. Receb

104l^de (Ocak-ubat 1632) vefat etti.

Bir gözü kördü. I:.fan sahibiydi ve

ho nükteleri vard. (IIL 404/05)

Abdülvehhâb Efendi Kaddr. An-

talya'da bir âsiyi ycla getirmekle ka-

dlna birkaç kaza eklenmitir. 1069'

da (1658/59) vefat etmitir. (III. 405)

Abdülvehhâb Efendi Seferihisarl-

dr. Müderris, Galata mollas, sonra

Edirne mollas oup 23 Zilka'de

n36'da (13 Austos 1724) vefat etti.

Ser^^et sahibiydi. (IIL 405)

Abdülvehhâb Efendi Müderris,

mahreç, Bursa molas oldu. Rebiyü-

lâhr 1184'de (Agus'os 1770) vefat et-

ti. (IIL 405)



Abdülvehhâb Efendi Sâdk Meh
med Aa'nnC-^) oludur. Süleymani-

ye müderrislerinden iken 15 Zilhicce

1188'de (16 ubat 1775) vefat eyle-

mitir. (III. 189:

Abdülvehhâb Efendi Bâb- Seras-

kerî'den yetierek 1259'da (1843)

Arabistan Ordusu muhasebecisi ol-

du. 1260'da (1844) azledildi. Tara

defterdarlklar]!da bulunmu, sonra

Zilka'de 1270'de (Austos 1854) Ana-

dolu Ordusu defterdar olup 1271^de

(1854/55) azledilmi ve sonra vefat

etmitir. (III. 4C5/06)

Abdülvehhâb Efendi (Arabzâde)

Mahmud Paa Camii eyhi Arab Ab-

durrahman. Efendi'nin olu olup kür-

sü eyhi olmutur. Zilka^de 1082'de

(Mart 1672) Süleymaniye Camii vaizi

oldu. Muharrem 1099'da (Kasm 1687)

II. Süleyman'a muallim olup Cemazi-

yelâhir llOl'de (Mart 1690) Medine

mollas oldu ve hac farizasn yerine

getirdi. Muharrem 11 03'de (Ekim

1691) vefat etti. Hz. Osman civarnda

medfundur. Âlim, fâzl, zarifti. Olu
Hac Mehmed Zfendi'dir. (III. 405)

Abdülvehhâb Efendi (Kavalalzâ-

de) Müderris, Medine, Mekke molla-

s oldu. aMij lOlO'da (ubat 1602)

Mekke'de vefat etti. Riyaziye ve usû-

lüne müntesip ve hesapta mahirdi.

(III. 404)

Abdülvehhâb Efendi (Müeyyedzâ-

de) Abdurrahnan Efendi' mn(--»') o-
ludur. Sahn müderrisi iken Rebiyü-

ewel 970'de (Kasm 1562) vefat etti.

Tehafüfü erhetti. (III. 310; III. 404)

Abdülvehhâb Efendi (Sabunî) He

medanldr. 954'de (1547) vefat etti.

Muammeyât'i Esmâil'l-Hüsnâj yaz-

d. (III. 404)

Abdülvehhâb Efendi (Saçh Emir-

zâde) Saçl Emir denilen Muhyiddin

Mehmed Efendi'nin oludur. zmir

mollas ve iki defa Medine mollas ol-

du. ewâl 1002'de (Haziran-Tem-

muz 1594) vefat etti. Temiz soylu, yu-

muak huyluydu. (III. 404; IV. 345)

Abdülvehhâb Efendi (a'fânîzâ-

de) Ebûssuûd Efendi'nin oludur.

Müderris, birkaç defa Diyarbekir ve

Badad mollas oldu. 1120'de (1708)

vefat etti. Âlim, iffetli bir pîrdi. (III.

405)

Abdülvehhâb Efendi (Uzun) Kaza-

bâdldr. Bosna ve baka yerlerin

mevleviyetlerinde bulundu. Receb

104rde (ubat l632) vefat etti. Din-

dar, nükteleri güzel, tek gözlü bir

adamd. (III. 404)

Abdülvehhâb Efendi (Vardarî

eyhzâde) Abdülganî Efendimin(->)

oludur. Müderris olup Rebiyüle\^^el

1137''de (Kasm -Aralk 1724) vefat et-

mitir. (III. 341)

Abdülvehhâb Efendi (Yâsincizâ-

de) Seyyid Osman Efendi'nin olu-

dur. 1172'de (1758/59) dodu.
1182'de (1768/69) Enderun'a alnd.

Gelenbevî smail Efendi ve Palabyk

Mehmed Efendimden okuyup müder-

ris ve Selanik mollas oldu. 1225 'de

(1810) ran elçisi ve Rebiyülâhir

1226'da (Mays 1811) Edirne mollas

olup 1228'de (1813) ran'dan dönerek

Mekke payesi oldu. Rebiyülevvel

1231'de (ubat 18l6) stanbul payesi

ve ayn yl Zilka'de'de (Ekim 1816)

Anadolu payesi, Muharrem 1232'de

(Kasm-Aralk 1816) Anadolu kazas-

keri ve 1232'de (1817) nakibüleraf

oldu. Muharrem 1235'de (Ekim-Kasm

1819) Rumeli payesi, 24 Cemaziyelev-

vel 1236'da (27 ubat 1821) eyhülis-
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lam oldu. 18 Safer 1238'de (4 Kasm
1822) azledildi ve 22 ewâl 1243'de

(7 Mays 1828) ikinci kez eyhülislâm

oldu. 18 Ramazan 1248^de (8 ubat
1833) ayrld ve 27 Ramazan 1249^da

(7 ubat 1834) vefat etti. Fâtih Ca-

milinde cenaze namaz edâ edildi.

Topkapfda babasnn yanma defne-

dildi. er'î ilimlerde mahir A'e edebi

sanatlarda ve idarede muktedir, cö-

mert, ikram sahibiydi ve güzel konu-

urdu. Yüzden fazla ulemâya izin ver-

mitir. HülasatiVl-Bürhân fî îîâatrs-

Sultan adnda bir eseri vardr. Ogulla-

n Mehmed Râgb Efendi ve Mehmed
lmî Efendi'dir. (HL 405)

Abdülvehhâb Efendi (Zâkirzâde)

Abdullah Zâkirî Efendi'nin(-^) olu-
dur. eyh Gafurî'nin halifelerinden

olup Bâyezid Camii vaiziydi. 26 Re-

ceb 1133'de (23 Mays 1721) vefat ey-

ledi. (III. 367; III. 405)

Abdünnâfî' Efendi Krml Abdül-

velî'nin oludur. Müderris olup 20

Ramazan 1115'de (27 Ocak 1704) ve-

fat etti. Emir Buhar'de medfundur.

(III. 402)

Abdünnâfi' Efendi Kalemden yeti-

ip hâceik verildi. 1223 'de (1808) ve-

kâleten raevkufatç, 1225'de (1810)

bamuhasebeci, 1228'de (1813) Ana-

dolu muhasebesi vekili ve nihayet

defter emini olup 7 Zilhicce 1237'de

(25 Austos 1822) vefat etti. Üsküdar'

da medfundur. Olu Said Bey'dir.

(III. 402)

Abdünnâfi' Efendi (Ramazanzâ-
de) Adana müftüsü Hac Mehmed
Said Efendi'nin oludur. Müderris ol-

mutur. Muaccelat nâzn olup 1260'

da (1844) stanbul'a gelmitir. 126l'"

de (1845) sâlise rütbesiyle Adana mal

müdürü, 1264'de (1848) Haleb mec-

lis-i kebir reisi, sonra defterdar, 12ö9'

da (1853) Harput defterdar, 1272'de

(1855/56) Trabzon tahkikat memuru
ve sonra Cezâyir-i Bahr-i Sefid rü-

sum- müctemia memuru, 1280 'de

(1863/64) am defterdar ve sonra

Bosna merkezi mutasarrf, 1286'da

(1869/70) Hersek mutasarrf, azilden

sonra 1290'da (187.3) Resmo muta-

sarrf, 1293'de (1876) Mamuretülaziz

müstakil mutasarrf, 1295 'de (1878)

Musul valisi olmu, 1296'da (1879)

azledilmi, 1298'de (1881) Mamure-
tülaziz valisi olmu /e azilden sonra

da Safer 1300^de (Aradk 1882) bâlâ rüt-

besi sahibi olmutur. 130
5
'de (1887/

88) ntihab- Memurin Komisyonu'na

reis oldu. Zilhicce 1308 ortasnda (18-

28 Temmuz 1891) hacda vefat eyledi.

Taifde medfundur. Âlim, fâzl, temiz

ahlâkl, alçak gönüllü ve airdi. Eser-

leri: Muîavvel Terci: 7nesi, Mizanü'l-

Burhan, hadisten Tuhfetü'l-fiker,

Seyr-i sülük, NâflulÂsâr, Mimîeha-
bat- Kueyriye, Divançe-i iir. Olu
Mehmed Nureddin Efendi'dir. (III.

402/03)

AbdünnebîAa Gürcü Mehmed Pa-

amn akrabasmdandr. Kapclar ket-

hüdas olup 1059'da (1649) vefat etti.

(III. 403)

Abdünnebî Efendi Edirnelidir. Mü-
derris, 1037'de (1627/28) Selanik

müftüsü ve sonra Bosna kads oldu.

Azledildikten sonra Zilka'de 1042'de

(Mays l633) vefat etti. (III. 403)

Abdünnebî Efendi Bucakldr. Mü-
derris olup a'bân 11 00 'de (Haziran

l689) vefat etti. Sultan Selim Camii

yaknnda evinde medfundur. Sâih

ve âbid bir pîrdi. (III 403)

Abdünnebî Efendi (Asemm) Mü-
derris ve Lefkoe mollas oldu. Ce-



maziyeie\^^el 105
5
'de (Temmuz l645)

vefat etti. (IH. 403)

Abdürfahim (Abaza eyhi) (San

Babazâde) Kayserilidir. brahim
Tennurrnin torunlanndandr. 1047'

de (1637/38) vefat eyledi. Mihrimâh

Sultan Medresesi'ne defnedildi. Âlim,

ariftir. (IIÎ. 320)

Abdürrahim (Abbas âfîî) Abdür-

rahim b. Ahmed'in oludur. Msr^da

dodu. limlerde ve hadisde engin

bilgi sahibi oldu. 920 (1514) tarihle-

rinde stanbul'a gelip Buhar erhf

m

padiaha takcim eyledi ve bol caize

alarak Msr'a döndü. Msr'n fethin-

den sonra tekrar gelince emekli ma-

a baland. j.OO yandayken 963'de

(1556) vefat (^yledi. Müfessir ve ha-

diste senetdi. Tarih, muhazarat, nadir

hikâyeler ve Arapça kasidelerin çou
ezberindeydi. Manzum ve mensur

eserleri güzeldir. Alçakgönüllü ve

güler "V'üzlüydü. evâhidi özetleye-

rek Meahidü':-Tensts adn verdi. (III.

328/29)

Abdürrahim (Msrholu) Ak em-
seddin'in halTelerindendir. Vahdet-

nameyi yazd:. (IIL 328)

Abdürrahim (a'rânî) Abdülmuh-

sin b. Abdurrahman b. Ali'nin olu-

dur. Msr'da okuynjp stanbul'a gelip

müderris oldu. Sonra Medine, zmir,

Üsküdar ve Mekke mollas oldu. 1036'

da (1626/27) stanbul payesi ve Sultan

Ahmed müderrisliiyle emekliye ay-

rld. 11 Receb 1048'de (18 Kasm 1638)

vefat eyledi. Muhaddis, edip, kerim

ve hafzd. Olu Ebûssuûd Efendi'dir.

(III. 330)

Abdürrahim Aa Topçu Oca 'n-

dan yetierek srasyla topçuba ol-

mustLir. Hacdan sonra 1157'de (1744)

vefat eyledi. Kabata'ta medfundur.

Olu Mustafa Efendi'dir(^). (III. 332)

Abdürralim Bey Filibe hânedanm-

dandr. stanbul'a gelip matbah- âmi-

re emini oldu. Zilka'de 1173'de (Hazi-

ran-Temmuz 1760) vefat etmitir. (III.

332)

Abdürrahim Bey Siyâv Paazade
Abdülhalim Bey'in(-^) kzndan olan

torunudur. Babas sâhib-i ayar Musta-

fa Efendi'nin olu Hac Mehmed Aa'
dr. 1 Receb 1209'da (22 Ocak 1795)

vefat eylemitir. (III. 356)

Abdürrahim Bey (Elmas Paaza-

de) Mustafa Sâdk Bey'in oludur.

Sadâret mektûbî kalemi halifelerin-

den olup hâcegândan oldu. 1236'da

(1821) salyane mukataacs, 1242'de

(1826/27) topçular kâtibi ve 1246'da

(1830/31) tahrir memuru olup sonra

vefat etti. (III. 334)

Abdürrahim Bey (Habeîzâde)
Habe valisi Mustafa Paa'mn olu-

dur. Kâtiplikte esiz olup Silahdar Ali

Paa'ya divan kâtibi, sonra tezkire-i

sânî ve 1127'de (1715) tezkire-i e^^el

oldu. 1128 (1716) sonunda azlolun-

du. 1131 'de (1719) maliye tezkirecisi,

sonra süvari mukabelecisi, daha son-

ra da cizye muhasebecisi ve 1135'de

(1723) ikinci defa tezkire-i ev\^el ol-

du. 15 Rebiyülâhr ll40'da (30 Kasm
1727) vefat etti. Ho sohbet, fâzl, ta-

sa\^'^ufda da bilgiliydi. "Rahimî" mah-

lasyle airdir. (III. 331)

Abdürrahim Çâkerî Efendi Atpazâ-

rî Seyyid Osman Fazl Efendi 'nin(-»')

halifesidir. Bursa eyhlerinden ve Ulu

Cami vaizlerinden olup 1135'de

(1722/23) vefat etmitir. (III. 421)

Abdürrahim Dede Ali Dedenin o-
ludur. Yenikapî Mevlevîhanesi eyhi
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olup 1247^de (1831/32) vefat etti. (IIL

334)

Abdürrahitn Efendi Müderris, üçer

defa Selanik, Üsküdar, iki defa Eyüp

ve birer kere Manisa, Mekke ve Bur-

sa mollas oldu. Zilhicce 1012'de

(Mays 1604) vefat eyledi. Sinan Aa
Camii'nde medfundur. Âlim, arif, cö-

mert ve kerimdi. (III. 329)

Abdürrahifli Efendi Anadoluludur.

Müderris olup Zilka'de 1038'de

(Temmuz 1629) vefat eyledi. Âlim ve

derv^i-merepdi. (III. 329)

Abdürrahim Efendi Maraldr. Mü-

derris olup Zilhicce 1048'de (Nisan

1639) vefat eyledi. Dindard. (IIL 330)

Abdürrahim Efendi Kefelidir. Mü-

derris olup Muharrem 106
2
'de (Aralk

1651/Ocak 1652) vefat etti. (III. 330)

Abdürrahim Efendi Adanaldr.

Mehmed Efendi'nin olu olup müder-

ris, molla, ewâl 1049'da (ubat 1640)

stanbul kads, Cemaziyele^'-^^el 1051'

de (Austos l64l) Anadolu kazaskeri

olup Rebiyülevn^^el 1054'de (Mays
1644) azledildi. a'bân 1054'de (Ekim

1644) Adana kads oldu. Sonra geri

çagrlp eva^âl 105
5
"de (Kasm-Aralk

1645) Rumeli kazaskeri oldu ve Receb

1056'da (Austos l646) azledildi. Re-

biyülevs'^el 1057'de (Nisan 1647) ey-
hülislâm oldu ve Receb 1059'da (Tem-

muz 1648) azledilip hacca memur ol-

du. Dönüte Kudüs kads oldu. Cema-

ziyelâhir 1061*de (Mays-Haziran

1651) azledildi. a'bânda (Austos)

stanbul'a geldi ve evval'de (Eylül-

Ekim) Belgrad kads oldu. a'bân
1066'da (Haziran 1656) orada vefat et-

ti. Fâzl olup B7t7nuzecu'l'UlÜ7n2i ce-

vap ve baz risaleler yazmtr. Ei,

Hoca Sa'deddin Efendi'nin torunu Sâ-

liha Hanm binti Salih Efendi, 109
3
'de

(1682) vefat eylemitir. Oullan Ab-

dullah Efendi(-^), Mehmed Emin Efen-

di ve Mehmed Efendi'dir. (IIL 330)

Abdürrahim Efendi Ebû'l-Latif b.

shak'm oludur. Arabistan'dan s-

tanbul'a gelip Kudüs'e müftü oldu.

1003'de [1103 (1691/52) olmal] vefat

etti. Daima öretimle megul olup

müfessirdi. Eserleri: Fetavâ-yt Rah-

miye fi VâkatVl-HaneJye, Hülasa-

tü'l-itikâk, Tenvirü'l-Ebsâr, erh -i

Minahü'l-Gaffar haiyeleri, risaleleri

ve ta'likaU vardr. (III. 330)

Abdürrahim Efendi Bursaldr. l-

miyeden mülâzim olup sonra Celvetî

eyhi oldu. Hacdan sonra 1115''de

(1704) Maana'da vefa: etti. (III. 331)

Abdürrahim Efendi irvanldr.

Müderris olup I6 Receb 1134'de (2

Mays 1722) vefat etü. (IIL 331)

Abdürrahim Efendi eyhülislâm

mam Mahmud Efendi'nin oludur.

Müderris, ll4l'de (1^28/29) Galata,

sonra zmir ve Bursa mollas ve Mek-

ke payesi olup 1156'da (1743) stan-

bul kads olmu ve 1157'de (1744)

ayrlmtr. a'bân ll63'de (Temmuz

1750) Anadolu kazaskeri olup a'bân

ll64'de (Temmuz 1''51) ayrld. 10

a'bân ll68'de (22 Mays 1755) Ru-

meli kazaskeri olup senesinde azle-

dildi. 16 Cemaziyelevvel 11 71 'de (26

Ocak 1758) ikinci defa Rumeli kazas-

keri olup 19 a'bân 1171'de (28 Nisan

1758) vefat eyledi. Fâtih'de Boyacka-

p'da medfundur. Ta'lik yazda

"mâd- sânî" idi. lim:sever olduun-

dan bir medrese yapmtr. Oullar
Mehmed Emin EfendiC-^-) ile müderris

Mehmed Reid Efendi'dir(-^). Fâ-

tih'de medfundurlar. < IIL 332)



Abdürrahim Efendi Tabi smail

Efendi'nin(-+) oludur. Darbhane kâti-

bi olup Cemaziyelev^^el 1173'de (Ocak

1760) vefat etti. Ayrlkçemesi'ne def-

nedildi. Olu SükruUah Mehmed Efen-

di'dir(->) (L 360)

Abdürrahim ISfendi Sünbülîyeden

Bedesten Tekkesi eyhiydi. 1181'de

(1767/68) vefat etti. Bahariyemde

medfundur. (11... 333)

Abdürrahim Efendi öhreti Meh-

med Dede^nin» oludur. Ahmed
Efendimmn(-») verine 1175*de (1761/

62) E>âip'deki ah Sultan Tekkesi'ne

eyh olup 1181'de (1767/68) vefat

eyledi. Yerine Buhurîzâde Abdülke-

rim Efendi(-^) geçti. (IV. 241)

Abdürrahim Efendi Seyyid Süley-

man Efendi'nin oludur. Müderris,

Kudüs mollas oldu. 1195'de (1781)

vefat eyledi. Erikaprda medfundur.

(IIL 333)

Abdürrahim Efendi Tophane luz-

nâmçecisi olup 1213'de (1798/99)

vefat etti. Oraca Defterdar Camii'nde

medfundur. (lil. 333)

Abdürrahim Efendi Akif Efendi'nin

oludur. Müderris, Yeniehir ve

1228'de (1813) Edirne mollas olup

25 Rebi\âile\Tel 1232'de (12 ubat

1817) Mekke payesi oldu. Bir iki gün

de (Temmuz 1677) vefat etti. Eyüp'de

medfundur. Olu Ahmed Efen-

di^dir.(-^) (III. 330; IV. 148)

Abdürrahim Efendi (Dürrîzâde)

Mustafa Efendi'ye mektupça, evv^âl

1176'da (Nisan-Mays 1763) Selanik

mollas, 1184'de (1770/71) Bursa ka-

ds olup Ceraaziyelâhir 1185'de (Ey-

lül 1771) vefat etti. Emir Buharî'de

medfundur. Olu Ali Rzâ Efendi ve

torunlarndan biri de emseddin Efen-

di ^dir ki, Mektûbîzâde denir. (IIL 333)

Abdürrahim Efendi (Hac) Müder-

ris, Haremeyn müfettii olup 123rde

(1816) vefat eyledi. ehzâdebafnda
medfundur. (III. 333)

Abdürrahim Efendi (Hac Halife)

Müe^^^edzâde Ali Efendi'nin oludur.

Amasyaldr. Aklî. naklî ve felsefî

ilimleri örendi. Sonra Muhyiddin

Çelebi'nin müridi ve damad oldu.

Muslihiddin Sirozî yerine îskilibî Za-

viyesi eyhi oldu. 944'de (1537/38)

vefat etti. E^njp'de kardeinin yanma

defnolundu. Olu eyhülislâm Ab-

dülkadir eyhî Efendi'dir. Bunun o-
lu Abdürrahim Niyaz Efendi 'dir(-^).

eyhin dier olu Alâeddin Ali Efen-

di'dir(-^). eyhin damad Abdülhâdî

Remzî Efendi^dir("^). (III. 328)

Abdürrahim Efendi (Hsnnzâde)

Müe>^'^edzâde Hsm Yahya Efen-
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am mollas oldu. Gelirken Konya
Ereglisi'ncie lOlO^da (1601/02) vefat

eyledi. Himmeti yüce, erefli ve so^tj-

nun temizliiyle mehurdur. (III. 329)

Abdürrahim Efendi (Kara Hall2â-

de) Said Efendi'nin oludur. Müder-
ris, Selanik mollas ve Edirne payesi

oldu. Sonra Mekke payesi olmutur.

1170'de (1757) stanbul kads olup

1171'de (1758) azledildi. 1175'de

(1761/62) vefat eyledi. Eyüp'de med-
fundur. Âlimdi. (III. 332)

Abdürrahim Efendi (JMedlîzâde)

Mevaliden Medhî Efendi'nin oludur.

1172'de (1758/59) Haleb mollas ol-

mutur. (III. 332)

Abdürrahim Efendi (Medhîzâde)
Müderris, molla olup 1210^da (1795/

96) Msr mollas, 1212'de (1797/98)

Mekke mollas olup o sene sonlarndam (Nisan-Mays 1798) vefat etmiür. (lîl.

332)

Abdürrahim Efendi (Medhîzâde)
Hekimba Arif Efendi'nin kznn o-
ludur. Müderris, 1222'de (1807) Ku-
düs mollas olup Cemaziyeiâhir 1227'

de (Haziran-Temmuz 1812) vefat et-

mitir. Üsküdar'da Tunusbag'nda
medfundur. (III. 332)

Abdürrahim Efendi (Medhîzâde)
Medhî Mustafa Efendi'nin(->) olu-
dur. 1272'de (1855/56) Haleb mollas

olup sonra vefat etmitir. (IV. 353; III.

332) [IIL 332'de Haleb mollas oldu-

u tarih yanllkla 1172 (1758/59)

olarak gösterilmi tir.

1

Abdürrahim Efendi (Mentezâde)
Mehmed Efendi 'nin(-+) torunudur.

Müderris olup 1102'de (1690/91)

Bursa'da vefat etti. (IV. l49)

Abdürrahim Efendi (Mentezâde)
Mahmud Efendi'nin damad olup 1069'

da (1659) vefat eden Mehmed Çavu
olu Kurt Mehmed E/endi'nin olu-
dur. Müderris, Osküds.r ve Msr mol-

las olup Receb lll6'da (Kasm 1704)

stanbul payesi, Cemaziyelev^'^el

1117^de (Eylül 1705) stanbul kads
olup Receb 1118'de (3kim 1706) az-

îolundu. a'bân 112C'de (Ekim-Ka-

sm 1708) Anadolu kazaskeri olup

Zilhicce'de (ubat l'^09) azledildi.

Rebi^ailewel 1123^de (Nisan 1711)

Rumeli kazaskeri oldu ve Zilka'de'de

(Aralk) azledildi. 1125'de (1713)

ikinci def:: Rumeli kazaskeri olup Re-

biyülâhir 1126'da (Nisan-Mays) azle-

dildi. 13 Cemaziyeiâhir 1127'de (I6

Haziran 1715) üçüncü defa Rumeli

kazaskeri oldu ve onuncu gün ey-
hülislâm oldu. 19 Zilhicce 1128'de (4

Aralk 171 6) vefat eyledi. Edirne'de

Zehrimar Mescidi sahasnda medfun-

dur. Fkhta mahirdir. Türkçe Mec~
mua-i Fetavâs vardr. Kitaplarn

Fâtih Camii'ne vakfetmitir. (III. 331)

Abdürrahim Efendi (Müftîzâde)

Ahmed Efendi'nin oglidur. Müderris,

zmir mollas oldu. 1200 (1786) tari-

hine doru vefat eylemitir. (III. 333)

Abdürrahim Efendi (Müftîzâde)

Gelibolu müftüsünün olu olup mü-
derris ve zmir mollas oldu. Orada,

Rebiyülâhr 1203 'de (Ocak 1789) ve-

fat eyledi. Olu Osmsn Kâmil Efen-

di'dir. (III. 333)

Abdürrahim Efendi (Müftîzâde)

Trnovaldr. Müftü Abdullah Efen-

di'nin oludur. Fâtih dersiamlarndan

olup 1227'de (1812) ^efat etti. Edir-

nekapfda medfundur. (III. 333)

Abdürrahim Efendi (Müftîzâde)

Mente elidir. Palabyk Mehmed Efen-

di'nin kardeidir. 121{)^da (1801/02)

imtihanda birinci olarak müderris ve



sonra saray muallimi oldu. Sonra Fâ-

tih'de ilim öreterek yaad ve ömrü-

nün sonunda orada Kurunlu medre-

sesinde inzivaya çekildi. 16 Zilhicce

1252^de (24 Mart 1837) oturduu yer-

de aniden vefa etmitir. limde yegâ-

ne ve akranna üstündü. Ali Kûî^nn

Unkûdü'z-Zevâhifini erhetti. Baz
kaynaklara ta'Lkat vardr. Bir aralk

Hrka-i erife eyhlerinin evlâdndan

biriyle evlenip (^lu Osman Sâib Efen-

di doduktan sonra yalnzla geri

dönmütür. (III. 334)

Abdürrahim Efendi (Osmanzâde)

Müderris olup 18 Muharrem 1178'de

(17 Temmuz 1764) vefat etti. (III. 333)

Abdürrahim Efendi (Salbazâde)

Boyâbâdldr. Mehmed b. Hasann
oludur. Müderris, Mara mollas olup

Zilhicce 1113'de (Mays 1702) vefat

etti. (III. 331)

Abdürraim Jdfendi (Selim Molla-

2âde) Bursaldr. Dürrîzâde Abdullah

Efendi'nin mensuplarndandr. Devri-

ye ve sonra stanbul müderrisi olup

mahrece naklederek 1229'da (1814)

Yenehr- Feâr mollas, 1235'de

(1819/20) Edirne mollas olup a'bân

1236'da (Mayy 1821) zmir'e gönde-

rÜdi. Döndükten sonra 1237'de (1821/

22) Medine mollas, 1246'da (1830/31)

birinci ve 1248^de (1832/33) ikinci de-

fa olmak üzere ve birer sene müddet-

le stanbul kads, 1249'da (1833/34)

Anadolu payesi, Safer 1250^de (Hazi-

ran 1834) nakbüleraf, evval 1252'

de (Ocak 1837) Anadolu kazaskeri ve

1253'de (1837/38) Rumeli payesi oldu.

"5 Cemaziyelâhir 1257'de (Temmuz

1841) vefat eyledi. Çarambamda med-

fundur. Alim, kâmil, edipdi. (III. 334)

Abdürrahim Efendi (Tayyibzâde)

Babas kadyd. Müderris olup 1003'

de (1594/95) Diyarbekir mollas oldu.

1005'de (1596/67) orada vefat eyledi.

lim sahibi ve dervi tabiatiyd. Kar-

deleri eyhî Mehmed Efendi(->) ile

Ehlî Mehmed Efendi'dir(-^). (III. 329)

Abdürrahim Efendi (Turucuzâ-

de) Mehmed Efendi'nin(->) oludur.

Müderris ve Haleb mollas olup ll60'

da (1747) vefat etti. Edirnekaprya

defnedildi. (IIL 332; IV. 223)

Abdürrahim Efendi (Uakîiâde)
Hüsâmeddin Efendi'nin oludur.

Müderris, Haleb, Diyarbekir, Galata

ve Üsküdar mollas oldu. 1078'de

(1667/68) vefat etti. Edirnekap'da

medfundur. Salih, doru idi. Olu
Abdülbâkî Efendi'dir. (III. 330)

Abdürrahim Faiz Efendi (Es'adzâ-

de) Ebûssuûd Mehmed Efendi'nin

oludur. Msr mollas olup 25 Cema-

ziyeleA^^el 1138^de (29 Ocak 1726)

vefat etmitir. Kâtip, Divan sahibi a-

irdir. (III. 331; L 331)

Abdürraim Hafd bak. AtâuUah

Mehmed Efendi

Abdürrahim Merzifonî (San Da-

nimend) Emir Azizin oludur.

Zeyneddin Hâfî'nin halifelerinden

olup Merzifon'da oturarak feyzini

yayd. II. Murad ona ulufe verdi. II.

Mehmed (Fâtih) devrinde (1451-

1481) vefat eylemitir. Minhacü'r-

i?e5(St(^ yazmtr. (IIL 328)

Abdürrahim Nessâc Efendi (Sûfî-

zâde damad) Bursaldr. Müderris,

126l^de (1845) Mara ve Zilka'de

1269'da (Austos 1853) Erzumm mol-

las oldu. Sonra vefat etmitir. (III.

335)

Abdürrahim Paa 1176^da (1762/63)

mîrimîran olup Bursa mutasarrf ol-

mutu. Çeitli görevlerde buîunduk-
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tan sonra 1185'de (1771) Tulça muta-

sarrf da olup sonra vefat etmitir.

(III. 333)

Abdürrahm Paa Erzurumludur.

Kapcba ve mîrimîran olup 1223'de

(1808) Belgrad muhafz oldu. San-

caklarda senelerce hizmet etti. 1242'

de (1826/27) vezirlik verilip ardndan
Bosna valisi oldu. 1244'de (1828) Ka-

radeniz sahili muhafz, Cemaziyelâ-

hir'de (Aralk 1828) Karahisar- Sâhib

ve Mentee sancaklaryla Misivri mu-
hahz ve ewârde (Nisan 1829) Rus-

çuk ve umnu seraskeri oldu. 1245'de

(1829/30) Edirne'de iken aynid ve

sonra vefat etti. Kethüdas Hac sma-
il Aa kapcba oldu. (III. 334)

Abdürrahim ükrî Efendi (Nasu-

hîzâde) eyh Mehmed Me'sud Efen-

dimin oludur. eyh iken 24 Cemazi-

yelâhir 1284'de (23 Ekim 1867) vefat

eyledi. Tekkede medfundur. (III.

335)

Abdürrahim Veysî Efendi (Hafz)
Kafa-i Sultaniye'de müftü ve mevâlî-

den olup sonra azledilmiti. 15 a'bân
1308-'de (26 Mart 1891) stanbul'da ve-

fat eyledi. Karacaahmet'e defnedii-

mitir. (ÎII. 335)

Abdürrahimzâde bak. Ahmed
Efendi; Mehmed Efendi

Abdürrahimzâde Hasancanzâde
Salih Efendimin damad, eyhülislâm

Abdürrahim Efendimin oullarna de-

nir ki, bir asr içinde birkaç kazasker

ve molla yetimitir ve geçen asr or-

talarna kadar sürmütür. stanbul pâ-

yelilerden Ebûlhayr Efendi bunlar-

dand. (ÎV. 697)

Abdürraûf Efendi Vaiz Molla Arab

Mehmed'in oludur. 932'de (1523/26)

dodu. Müderris, Galata, Csküdar,

Yeniehir, Mekke, Bursa, Msr, Eyüp
ve iki defa Selanik mollas oldu.

992'de (1584) ordu kads olarak iki

sene kald. Rebiyülâhr 1009'da (Ekim

1600) vefat eyledi. Sun'ullah Efendi

namazn kld. Koacdede'de defno-.

lundu. Seçkin âlimlerden, dünyaya

önem vermez ve alça!^ gönüllüydü.

Uyûnü'l-Mezâhib tercümesi ve pek
çok risalesi vardr. (III. 336)

Abdürraûf Hâletî Efendi Kalem-

den yetiip hâcegândan olup Hibe-

tullah Sultan'm kethüdas oldu. 1240'

da (1824/25) cizye muhasebecisi,
1241 'de (1823/26) masraf- ehriyârî,

1242'de (1826/27) tekrar cizye muha-
sebecisi oldu. Birkaç sene sonra vefat

eyledi. (IIÎ. 336)

Abdürraûf Mehmed Efendi Pirle-

pei Ahmed Efendi'nin oludur. Mü-
derris, 1268'de (1852) Bagdad, 1276'

da (1859/60) ve 1283 'de (1866/67)

iki kere Trablusgarb mollas oldu ve

sonra mahrece nakl ile 1296 (1879)

ylndan sonra vefat ey';edi. (III. 336)

Abdürrezzâk Aa Saraydan yetie-

rek Dârüssaâde aas oldu. 1012"de

(1Ö03/04) ayrlp 1013"de (1604/05)

vefat eyledi. (III. 335)

Abdürrezzâk Bey (Dlkadrl) Ali

Bey'in kardeidir. (III. 335)

Abdürrezzâk Efendi Anadoluludur.

Müderris, Tire ve Gelibolu mollas ol-

du. 1030'da (1621) azledilmi olarak

vefat etti. Daha önce Haremeyn ev-

kaf müfettii olmutu. :;;iIL 335)

Abdürrezzâk Paa Arnavutdur. Du-
kagin sanca mutasarnf olup 1244'

de (1828/29) ayrlm ^'e sonra vefat

etmitir. (III. 336)

Abdürrezzâk a'bân Efendi Tahsil

görüp Evüp vaizi oldu. ; 098^de (1687)

vefat evledi. (III. 335)



Abdüssamed Efendi Kayserilidir.

stanbul'a gelip ilim ve irfan örendi

ve Nakibendi oldu. Eyüp'de oturdu.

1026'da (I6l7) slasna dönerek ora-

da vefat etti. Hal ehliydi. (III. 337)

Abdüssamed Efendi Selâtîn camileri

vaizlerinden olup Ayasofya vaizi ol-

du. 22 a'bân 213'de (29 Ocak 1799)

vefat etti. Babas da vaizdi. (III.

337/38)

Abdüssamed Efendi (Himmetzâ-

de) Abdullah Efendi'nin oludur.

Ayasofv^a vaizidir. (III. 337)

Abdüsseiâm Çelebi (Seyyid) Seyyid

Abdüla'lâm'm oludur. Msr'n fethin-

den sonra stcinbul'a getirilerek mali-

ye ilerinde :alm ve yükselerek

badefterdar olmu, 932'de (1526) ay-

rlm ve Küvükçekmece'de oturur-

ken vefat etmitir. Orada ina eyledii

medrese ve imaretinde medfundur.

Hasköy'de bir cami ve Küçükpazar'da

bir mektebi \'ardr. Siyakat yazsnn
kurallarn deitirmi hünerli bir zat

idi. (IIL 337)

Abdüsseiâm Efendi eref Efen-

di"nin olu olup eyh iken 1136'da

(1723/24) vefat etti. Babasnn yann-

da medfundur. (III. 337)

Abdüsseiâm Efendi Bayazc olup

1182^de (176^V69) azledilmiti. Sonra

hâcegânhkta bulunarak 1188'de (1774)

çavuba olu 3 3 Muharrem 1189^da (6

Mart 1775) ayrlm ve sonra A^efat ey-

lemitir. (III. 337)

Abdüsseiâm eybanî Sa'di Tekkesi

eyhi olup bv- senelerde (17504er) ve-

fat etti. Tekkede medfundur. (IIL 337)

Abdüssemî' Muhammed Hüseyin

Nakibendî hicegânndan olup 933'de

(1546) Kâgarxia vefat etti. Olu Ah-

med Sâdk sianbufa geldi. (IIL 337)

Abdüssettâr Efendi Müderris, mol-

la, adliye azas, 1304'de (1886) Mekke

mollas olup gidiinde 9 Zilhicce 1304'

de (29 Austos 1887) Taifde vefat et-

ti. lim ve fazilet sahibi olup fkhla

urard. (IIL 336)

Abdüssettâr Paa stanbulludur.

1265'de (1849) mektebi bitirip topçu

zabiti oldu. 1308'de (1890/91) mîdivâ

olarak Kafa-i Sultaniye^de senelerce

kald. Hastalanarak stanbul'a gelme-

sinin ardndan 2 Zilhicce 1312'"de (27

Mays 1895) vefat eylemitir. Mahmud

Paa Camii'nde medfundur. (IIL 337)

Abdüekür Efendi Ayasofv^a vaizi

ve Üsküdar'da zaviye eyhi oldu. 1 180'

de (1766/67) vefat etti. airdir. (IIL

337)

Abdüekür Efendi 1188^de (1774/

75) Nureddin Cerrahî Tekkesi eyhi

olup 1191'de (1777) vefat etti. (III. 337)

Abdüekür Efendi Ricalden Râsih

Mustafa Efendi'nin oludur. Bâbâlî'

den yetiip reis kesedar oldu. 1213'

de (1798/99) terifatç oldu. 1215'de

(1800/01) azloiundu. Sonra baka
görevlerde bulundu. 1223'de (1808)

topçular kâtibi, sonra haslar mukata-

acs ve bir aralk silahdar kâtibi oldu.

Azledilmi olarak 1228'de (1813) ve-

fat etti. (III. 337)

Abdüekür Efendi Kadirîhane ey-

hi olup 25 Rebiyülâhr 1277'de (10

Kasm I86O) vefat etti. Tekkede med-

fundur. (III. 337)

Âbid Çelebi Mevlânâ Celâleddin Rû-

mî'nin evlâcimdandr. Kad iken zev-

cesiyle biriikte eyh Abdullah lâ-

hîye mürid oldu. Fâtih Camii yak-

nnda bir tekke yapt ve ömrünü iba-

detle geçirdi. Orada medfundur.

Mevlânâ evlâdndan Emir Ali olu
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Ahmed Çelebi, Karamanoullar za-

mannda Konya'da bulunduundan
Rum Mehmed Paa tarafmdan stan-

buPa getirilmitir. Burada vefat eyle-

mitir. kisinin br zat olmas muhte-

meldir. Bu sülâleden Sâhib Mehmed
Çelebi 979^da (1571/72) vefat edip

oraya defnedilmitir. (III. 262/63)

Âbid Efendi Kadlardan Nafiz bra-

him Efendi'nin oludur. Kad olup

IIL Mustafa devrinde (1757-1774) ve-

fat etti. airdir. (III. 263)

Âbid Efendi Kethüda kalemi halife-

lerinden olup çavuba kesedar ol-

du. 1247'de (1831/32) hâcelik rüûsu-

nu ald. Sonra vefat etmitir. (III. 263)

Âbid FeyzuUah Efendi Fârukî-ne-

sep kadlardan Ahmed Efendi'nin o-
ludur. Edirne müderrisi, sonra Sofya

mollas oldu. 1194'de (1780) orada

iken vefat eyledi. airdir. (III. 263)

Âbid Mehmed Efendi (Dürrîzâde)

NuruUah Efendi'nin oludur. 1194'de

(1780) müderris, 1224'de (1809) Ye-

niehir, 1233'de (1818) Edirne, 1235^

de (1819/20) Mekke mollas, ewâl
1237'de (Mays 1822) stanbul kads,
124rde (1825/26) Anadolu payesi,

1244'de (1828/29) Anadolu kazaskeri

oldu. 7 a^bân 1244^de (12 ubat 1829)

vefat etti. Egrikap'da medfundur.

Olu Ahmed Reid Efendiye ''Âbid-

zâde" dendi. (III. 263)

Âbid Mehmed Efendi (Muradzâ-
de) Ali Efendi'nin oludur. 127rde

(1854/55) mahreç payesi olmutu,
sonra vefat etmitir. (III. 263)

Âbid Mehmed Efendi (Muradzâ-
de) Ali Efendi'nin oludur. Müderris

iken CemaziyeleA^^el 127rde (Ocak-

ubat 1855) mahreç payesi olmutu.
Sonra vefat etmitir. (III. 263; IV. 358)

Âbidin Paa Yükselere'^ stanbul'da

gümrükçü olup 1096 'da (1685) Ru-

meli beyleybeyi" pâyesiyle Erzurum
valisi, ayn sene Sayda ve ardndan
Trablusam valisi ola:*ak 1099'da

(1688) vefat etmiür. (III. 263)

Abul bak. Ali Pasa

Acem hak. Ahmed Çelebi; Ali Aa;
Ali Efendi; Hasan Paa; Plüseyin Efen-

di; brahim Paa (Kavanos); Mehmed
Efendi; Muhyiddin Efe:idi; Mustafa

Paa; Nâm Mehmed Efendi; Râzî

Mehmed Efendi; Süleyman Efendi

Acem Kdczâde Mustafa Efendi

oullardr ki, asrmz baslarna kadar

sürmütür. (IV. 698)

Acemzâde Reisülküttab Hüseyin
Efendi ve oludur. (IV. 698)

Ac urbe bak. Mehmed Efendi

Aclân (erif) erif Rürreyse'nin o-
ludur. Babasnn vefat üzerine Mekke
emiri oldu. Sonra erif Sükbe onun
emirliine ortak oldu. Sonra (1375)

vefat etmitir. (III. 452)

Aclân Bey Karasi Bey "in oludur.

Babasnn vefatnda Balkesir beyi ol-

du. Sonra Orhan Gazive itaat edip

olu Rdvan Bey'i padiaha gönder-

di. 736'da (1335/36) vefat etmitir.

(III. 453)

Acevî Arabdr. Bursa'da Ulu Cami
hizmetinde Allah rzas için bulunup

I. Süleyman (Kanunî) devri (1520-

1566) sonlarnda vefat eyledi. Emir

Sultan yanma defnedildi Ermi say-

lanlardandr. (III. 453)

Açikba bak. Mahmud E:fendi

Adem Dede Zeamet sahiplerinden

iken, sonra Mevlevi tarikinden olup

ârih smail Dede'nin yerine Galata

Mevlevîhanesi eyhi oldu . Hacca gitti



ve Cemaziyele^^'el 1063'de (Nisan

1653) vefat eyledi. Muhteem, vakar-

l, cömert ve airdir. ÎV. Murad dev-

rinde (1623-1640) der\âleriyle bera-

ber ney ve kudüm ile Hisardan gelir-

ken bostancba^;, Tophaneye yana-

tklar srada çevirtip Yalkökü'ne ge-

tirmi ve bir ta üzerinde ney ve ku-

dümlerini krdrüp sonra "böyle gez-

meyiniz" diye tenbih etmiti. Gece

yans tekkeye geldiklerinde eyh o

tarafa bakan ik: penceresini hiddetle

kapatmt. 21 gün sonra o bostanc-

ba katlolunup ba ney ve kudümle-

ri krd taa konmutur. (I. 312)

Adem Efendi ehrizor'da, Erbil'de

domutur. Örenim sonras ehirleri

dolap Buharîhân oldu, sonra stan-

bul'a gelip müderris, evkaf müfettii

oidu. Cemaziytlâhir 1211 'de (Aralk

1796) azlolunduysa da tekrar ayn gö-

reA'^e getirildi. 1218'de (1803/04) Edir-

ne pâyesiyle Kudüs kads ve Vehha-

bîlerin sapk düüncelerini çürütmek

için vaiz oldu. Vehhabîlede konuup
onlar doru yola getirmeye çalr-

ken 1219'da (1804/05) vefat eyledi.

(L 312)

Âdem Paa ..\rnavut beylerinden

olup levendât babuu oldu. 1106'da

(1694/95) Ohr: mutasarnh ve 1107'

de (1695/96) loasan, llOS'de (1696/

97) ikinci defa Ohri, llll'de (1699/

1700) kodra ve 1112'de (1700/01)

Delvine paas oldu. Sonra ^^efat ey-

lemitir. (I. 312)

Âdil Bey Süleyman Paa'nm olu-

dur. Babasnn yerine Kastamonu be-

yi oldu. I. Murad devrinde (1361-

1389) vefat eyledi. (III. 263)

Âdil Giray Banadr Giray Han'n o-
ludur. Nureddin olmutur. (III. 264)

Adil Giray Devlet Giray'm oludur.

986'da (1578) kardei Mehmed Gi-

rayca kalgay oldu. Kardei ran'dan

dönüünde askeriyle hudutta brakU.

Daha sonra vefat etti. (IIL 263)

Adil Giray Selim Giray Han'n olu-

dur. Nureddin ve kalgay oldu. (III.

264)

Âdil Giray Han Çoban Devlet Gi-

raym oludur. Kardei Fetih Giray

ile önceleri Yanbolu'da idiler, sonra

Rize'ye nakledildiler. 1076'da (1665/

66) Krm hanlna atand. 1081'de

(1670/71) azledildi ve vefat etti. 55

yandayd. uuru kark idi. (III.

263/64)

Âdil smail Paa Mülkiye memurla-

rndan olup Kbrs muhassl oldu.

Sonra Biga mutasarnh ve mîrimîran

olup 1272'de (1855/56) vefat eyle-

mitir. (III. 264)

Âdil Mehmed Efendi Gelibolulu-

dur. Tahsilden sonra dersiam ve hu-

zur dersleri muhatap ve mukarriri

olarak Mekke ve Ramazan 1310'da

(Mart 1893) stanbul payesi olmu ve

Gelibolu'da müftü olmutur. Orada

15 Receb 1313''de (1 Ocak 1896) ve-

fat eylemitir. Âlimdi. (III. 264)

AdK Efendi Kocamustafapaa Tek-

kesi eyhi olup 11 Zilka'de 1032'de

(6 Eylül 1623) vefat etti. (III. 453)

Adlî Hasan Efendi îtiplidir. Sofyal

Bâlî Efendi halifeierindendir. Balat'ta

Ferruh Kethüda Zaviyesi eyhi, sonra

Ya'kub Efendi Zaviyesi eyhi oldu.

1019'da (1610) Koca Mustafa Paa
Zaviyesi ihsan olundu. eA'^^âi 1026'

da (Ekim l6l7) vefat etmitir. Arif ve

müriddi. ntikalleri esnasnda ahba-

bndan birine "dervi çelebi Sultan

Ahmed'i aldrdk, takay^'üd caiz de-
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gilmi, kendimize zarar eyledik" der.

Gerçekten padiahtan önce vefat ey-

ler. ah u Gedâ bahrinde manzum
bir kitab vardr. (L 131)

Adlî Mehmed Efendi 1086'da (1675)

vefat eden kul kethüdas Süleyman

Aa'nn oludur. Hadice Sultan'a ket-

hüda olduundan hâcegândan oklu.

Küçük kale tezkirecisi, rikâb- yeniçe-
'

ri kâtibi, tersane emini, Zilka'de

1143 'de (Mays 1731) cizye muhase-

besi, Zilhiccesinde (Haziran 1731)

tekrar tersane emini, sonra hizmetleri

devrederek defterdâr- kk- sâlis

olup 1156"da (1743) vefat eyledi. Top-

kapfda medfundur. airdir. (IV. 234)

Adnî bak. Mahmud Paa

Adnî Mehmed Efendi Sütlüce Tek-

kesi eyhi olup 11 58 'de (1745) vefat

etmitir. (IV. 235/36)

242 Adnî Receb Dede Mevlevi der\'iie-
~~~ rinden olup Belgrad Mevlevîhane-

si'ne eyh olmutur. 1095 'de (1684)

vefat eyledi. airdir. (II. 371)

Affân Bey (Köprülüzâde) 1197 de

(1783) vefat etmitir. (III. 483)

Affân Bey (Türk Ahmed Paaza-
de) Nu'man Bey"in oludur. Kalem-

den yetiip hâcegândan ve sonra si-

lahdar kâtibi oldu. 27 Zilhicce 1218'

de (8 Nisan 1804) vefat etti. Eyüp 'de

medfundur. (III. 483/84)

Aiîf Ahmed Efendi Zilhicce 1174'de

(Temmuz l"6l) \'efat eden Kürkçüba-

Mustafa Aga'nm oludur. Bâbâir

den yetiip 1222'de (1807) âmedî ve-

kili, 1223*de (1808) âmedî ve 1224'de

(1809) beylikçi oldu. 27 Ram.azan 1226'

da (15 Ekim ISll) ^^efat etti. Babas-

nn yanma Eyüp 'e defnedildi, Kardei

Mehmed Emin Efendi 1219"da (1804)

vefat etti. Yannda medfundur. Olu
Mustafa Bahâ Bev^dir(-^)- (III. 484)

Afîf Feyzullah Efencli (Mihrîzâde)

Müderris olup 25 Rebiyülev^'^el 1183'

de (29 Temmuz 1769) vefat etti. air-

dir. (III. 484)

Aüf brahim Efendi Kalemden yeti-

ip kethüda kâtibi ve hâcegândan ol-

du. 1209^da (1794/95) Viyana sefiri

olup 1212'de (1797/98) döndü. Sonra

topçular kâtibi, 1221Vie (1806) Ana-

dolu muhasebecisi ve ev^^âl 1223 'de

(Kasm-Aralk 1808) defter emini ve o

sene Zilhiccesinin son gününde (15

ubat 1809) rikâb- hümâyUn kethü-

das oldu. 15 Rebi^oilâhir 1224'de (30

Mays 1809) A^efat -eyledi. Eyüp 'de

Emir Efendi yaknnda medfundur.

Olu Mustafa ermî Efendi'dir(-+)

(III. 484)

Afif ismail Efendi KDprülüzadelere

mensubiyeti vardr. Mektûhî ve sonra

âmedî kalemlerine girdi ve beylikçi

kesedar oldu. e\^^âl 1268'de (Tem-

muz-Agustos 1852) ûlâ smf- evYe-

liyle beylikçi oldu. Muharrem 1270'

de (Ekim 1853) âmedî ve Rama-

zan'da (Nisan 1854) i'dnci defa bey-

likçi oidu. Zilhicce 1276'da (Haziran-

Temmuz 1860) Kbrsl Mehmed, Pa-

amn maiyetiyle Rumeli'ye gitmi ve

Safer 1277'de (Austos-Eylül . 1860)

bâlâ rütbesiyle sadâret müstear ol-

mu ve Cemaziyeiev^-:^l 1278'de (Ka-

sm 1861) azledilip o ^ene Zilhicce'de

(Haziran 1862) üçüncü defa beylikçi

olmutur. CemaziyeJe\'\'^ei 1279'da

(Kasm 1862) azieddip Muharrem

128rde (Haziran 1864) Meclis-i Vâ-

lâ'ya aza oldu. 1284'de (1867/68) Priz-

ren'e memuren gidip 1285'de

(1868/69) Ahkâm- Ad iye hukuk reisi

oldu. 22 Zilka'de 1288'de (2 ubat
1872) vefat etti. Köprülü Mehmed Pa-

sa A^akmna defnedild/ vi huvlu, ça-



hkan ve afifti. Olu Bükre sefiri Ah-

med Ziya Bey'dir. (III. 485)

Afif Mustafa Efendi (Balczâde)

1131'de (1719) vefat etti. airdir. (IIL

484)

Afif Salih Efendi stanbulludur. Su-

dûrdan Zeyneâbidîn Efendi'nin mek-

tupçusu olup sonra Bâb- Seraskerî

Tercüme Kalemine- devam eyledi.

1259*da (1843) vefat etti. Usta airdir.

(III. 484/85)

Afif Salih Efendi (Hoca) Nakiben-

dî halifelerinden olup Câbir b. Abdul-

lah Ensarî civarmda inzivaya çekildi. 3

ewâl 1227^de (10 Ekim 1812) vefat

eyledi. E\aip'de Yâvedûd'da medfun-

dur. ÂlimJâz di. (IIL 484)

Aftâbî Çelebi I. Süleyman (Kanunî)

devri (1520-1566) kâtiplerinden ve

airierindendr. 960 (1553) ylmdan

sonra vefat etmitir. (I. 391)

Aftâbî Efendi Merzifonlüdur. Muta-

sa\^af ve L Süleyman (Kanunî) devri

(1520-1566) ricalinden bir vaiz ve a-

irdir. (I. 391)

Afyonîzâde bak. ükrî Mehmed
Efendi

Agâh Abdülaziz Paa Kalemden ye-

tiip hâcegândan oldu. 1237"de (1821/

22) Agnboz'a memur olup 1246'da

(1830/31) tahrir memuru oldu. 1249'

da (1833/34) kk- sâlis defterdark-

gyla Anadolu muhasebecisi oldu.

Sonra baz mansplara nail olmu,

Anadolu defterdar ve ev^'âl 1262'de

(Eylül-Ekim 1846) ûlâ smf- eweli,

sonra Badad defterdar ve Rebiyü-

lewel 1266x:a (Ocak-ubat 1850) bâ-

lâ olup Cemaziyelâhir 1266'da (Ni-

san-Mays 1850) vezir rütbesiyle Cid-

de ve am \^alisi olmutur. Azilden

sonra Rebiyülewel 1270'de (Aralk

1853) Bursa valisi ve a'bân'da (Ma-

ys 1854) serdâr- ekremin maiyetine

memur olunca ayrlm ve Receb

1271^de (Mart-Nisan 1855) kodra
valisi olup Rebiyüle\^el 1272'de (Ka-

sm-.\ralk 1855) vefat etmitir. Ted-

birii ve lmlyd. Kendisi ricalden

Mahmud Nedim Bey'in damad ve

kendi damad da Terifatç Kâmil

Bey^dir. (I. 392)

Agâh Efendi Üsküdarldr. Bab-

âli'de VQ sonra adliyede hizmet eyle-

di ve istanbul iptidai ve istinaf mah-

kemelerinde senelerce aza oldu. Ya-

l olarak 3 a'bân 1302^de (17 Mays

1885) vefat eyledi. Ya lOO'ü geçkin-

di. (IV. 848)

Agâh Efendi Çapanzâde Ömer Hu-

lusi Efendi oludur. Tercüme odas

halifelerinden olup 1278'de (1861/

62) posta nâzn olmutur. 128rde

(1864/65) ûlâ snf- eweli olarak VIu-

harrem 1282^de (Haziran 1865) Di-

van- Muhasebat azas olmutur. Mu-

harrem 1284^de (Mays 1867) Avru-

paya gitmekle rütbesini kaybetmitir.

Döndükten sonra Cemaziyelev-A'el

1289^da (Temmuz 1872) zmit muta-

sarrf olup azilden sonra Cemaziye-

lewel 1293'de (Haziran 1876) ikinci

defa zmit mutasarnh oldu. evA^âl

1293^de (Ekim-Kasm 1876) ûrâ-y

Devlet azas olup 1294'de (1877) An-

kara'da ikamete memur oldu. 1302'

de (1884/85) affedilerek dönüünün

adndan rütbesi bâlâya yükseltilip

Atina'ya sefir oldu. Rebiyüle^^'^el

1303^de (Aralk 1885/Ocak 1886) Ati-

na'da vefat etti. Na' stanbul'a getiri-

lip Sultan Mahmud Türbesi bahçesine

defnedilmitir. Dil bilir ve güzel ko-

nuurdu. Daha önce Tercüman-t Ef-

kâr (Tercüma?t-î Ahvâl) adyla bir
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gazete de yaynlamt. Müir âkir
Paa bunun küçük kardeidir. Olu
Nebil Bey'dir. (I. 393)

Agâh Efendi eyiülislâm Sa'deddin
Efendi'nin damad Necib Efendi'nin
kardei olup 1246'da (1830/31) îstan-

burda dodu. 1259'da (1843) Rumeli
varidat muhasebesine çerag olundu.
1275^de (1858/59) Edirne evkaf mü-
dürü, 1285'de (1868/69) Selanik vali

muavini ve bu görevin kaldrlmas
üzerine merkez mutasarrf, 1288^de
(1871) Bosna divan- temyiz reisi ve
ardndan evkaf havale müdürü.
129rde (1874) Zabtiye Nezâreti mu-
avini, 1295^de (1878) polis müdürü
olup 1303'de (1886) bâlâ rütbesi ve-
rilmitir. 1 Receb 13irde (8 Ocak
1894) vefat eyleyip Topkap dna
defnedildi. leri görülü, gayretli ve
iyi huyluydu. (I. 394)

Agâh Hüseyin Efendi (Cizyedarzâ-
de) Haraççzâde Hüsâmeddin Efen-
di'nin olu olup Bursaldr. Müderris
ve ewâl 1266'da (Austos 1850) Ku-
düs ve Zilhicce 1274-'de (Temmuz
1858) Bursa mollas ve Muharrem
1276'da (Austos 1859) Mekke payesi
ve Zilka^de 128rde (Nisan 1865) s-
tanbul payesi ve ticaret müftüsü olup
sonra Anadolu payesi oldu. Bir aralk
inme indiinden birkaç sene hanesin-
de kald. ev^'^âl 129l'de (Kasm 1874)
sras gelince Anadolu kazaskerlii
görevini vekâletle yerine getirdi.

1294'de (1877) vefat etti. Âlim, güzel
konuur, iyi huylu, tedbiriiydi. (I, 393)

Agâh Mehmed Efendi stanbullu-
dur. Kâtip olup Sultan Selim ruznâm-
çecisi oldu. 1158'de (1745) vefat etti

(I. 392)

Agâh Mehmed Efendi Galata Mev-
levîhanesi'ne eyh olup 1184^de

(1770/71) vefat eyledi. Nâyî Osman
Dede'nin yannda defnedilmitir. (I.

392)

Agâh Mehmed Efendi Süleymaniye
ruznâmçecisi olup 1259^da (1843) ve-
fat etti. airdir. (I. 392)

Agâh Paa Askeriikten yetierek sa-

valarda bulundu. Mîrli^â olmu ve
birkaç sene Girit'de kalm, sonra
Resmo mutasarrf olup Muharrem
1307 (Eylül 1889) balarnda 65 ya-

nda vefat eylemitir. (L 394)

Ageh Çelebî SigeU^ar gazasn naz-
metmi ve "Kad-i mansür" diye nâm
alm ünlü bir airdir. II. Selim dev-
rinde (1566-1574) vefat eylemitir. (I.

394)

Âgehî Mansûr Efendi Yeniehr-i
Fenârldr. Kad olup 985'de (1577)
vefat etmitir. airdir. (I^. 5l6)

Aa Babaszâde IIL Mustafa devri

(1757-1774) adamlarndan brahim
Aga^nn evlâdna denir. Birkaç >Tjk-

selmi ve yarm asr kadar sürmütür.
(IV. 682)

Aa mamzâde bak. ktî Ahmed
Efendi

Aa Paa bak. Hüseyin Paa
Aa Paa (Kalelizâde) Silahdar
Oca ikinci halifesi olup 12l6'da

(1801/02) vefat eylemitir. (I. 391)

Aababas bak. Mustafa Paa

Agababaszâde bak. Halil Aa; Said

Efendi

Aazâde bak. Mehmed Aa; Meh-
med Dede; Mehmed Efendi; Mustafa
Efendi

Azeri bak. Selim Paa
Ahaveyn fe'a^. Ahmed Pasa; Hüseyin
Efendi; Muhyiddin Kasm Efendi



Ahaveynzâde hak. Lutfullah Reid
Efendi

Ahdî Çelebi Edirnelidir. L Bâyezd
devrinde (1481-1512) divan kâtibiy-

di. airdir. (IH. 609)

Ahdî Çelebi ems-i Badadî'nin o-
ludur. 1002'de (1593/94) vefat etti.

airdir. (IIL 609)

Ahdî Çelebi (Yüdnm eyhizâde)
Müderris oluf^ 975 'de (1576/68) vefat

etti. airdir. (III. 609)

Ahi bak. Dur.TLU; Sinaneddin Yusuf

Ahî Ahmed Efendi (Kapczâde)
Padiah müezzini oldu. 1008'de

(1599/1600) vefat etti. airdir. (I. 446)

Ahi Babazâde bak. Mustafa Efendi

Ahi Çelebi bak. Mehmed Efendi

Ahî Evran Orhan Gazi zaman
(1 326-136) ermilerinden olup deb-

baglann piridir. (I. 309)

Âhî Hasan Efendi Nigboluludur.

Seydî Hoca'nm olu olup müderris

oldu. 920 (1514) tarihlerinde vefat et-

ti. ret erbâbmdan bir air olup Hus-

rev ü îrîni telif eylemitir. (L 119)

Ahîzâde bak. Abdülhalim Efendi;

Abdülhalim Halimi Efendi; Hüseyin

Hüdâî Efendi

Ahizâde bak. Ahmed Efendi; Ahmed
Efendi; Hasibî Mehmed Efendi; Meh-

med Efendi; 5.ÛZÎ Mahmud Efendi

Ahîzâde Muhaî Sinan Efendimin

damad Mehmed Efendi böyle bilin-

diinden evlâd eyhülislâm ve su-

dûrdan olarak 80 sene kadar mehur
oldular. Ancak IV. Murad'm (hd

1623-1640) gazabna uraynca me-

vâlîden ileri geçemediler ve IV. Meh-

med devrinde (1648-1687) bu aile-

den kimse kalmad. (IV. 680)

Ahmed Muhammed b. Arabah'm
olu olup amldr. Tmurleng bunu

Semerkand'a sürünce orada Seyyd

erif ve dierlerinden örenim gördü.

Fakih, muhaddis ve müfessir olduu
halde Anadolu'ya dönerek L Meh-

med'in (Çelebi) ehzadelerine mual-

lim olmutur. 826'da (1423) am'a gi-

dip eserlerini yazmakla urat. Fkh-
ta 5.000 ve meânide 2.000 beyit naz-

metri. 854 'de (1450) vefat eyledi.

Acaibü 'l-MakdÛ7' fi Nevâibi 't-Timûr,

Câmi-i Hikâyât tercümesi ve Arapça

Unkûdü 's-Shha (Ukudü 'n-Nasîha)

risalesi bunundur. (I. 191/92)

Ahmed (Kara) Seydî Ali'nin halife-

sidir. Ni'me'l-cey'den olup fetihten

sonra stanbul'da bir mescid yapt. (I.

192)

Ahmed (Karaca) Acem meliklerin-

den iken makamn ve yerini terk

ederek Akhisar'da yerleti. Orhan

Gazi devrinde (1326-1361) yaam
bir zâhiddir. (I. 190)

Ahmed (Mîr- Büdelâ) Heratldr.

Büyük meczuplardan olup Bursa'da

zaviyesi vardr. 1006'da (1597/98)

100 yanda vefat eyledi. Bu zaviyeyi

Hafz smail Paa tamir eylemitir. (I.

205)

Ahmed (erif) erif Aclân'm olu-

dur. 747'de (1346/47) Mekke emiri

olup I. Murad devri (1361-1389) ba-
larnda vefat eylemitir. (I. 190)

Ahmed (erif) erif Ebû Nümey'in

oludur. Babasna, emirliinde ortak

olmutur. 96l'de (1554) vefat eyle-

mitir, (î. 198)

Ahmed (erif) Abdülmuttalib b. Ha-

san b. Hüseyin b. Ebû Nümey'in o-
ludur. Mekke emiri oldu. 1038'de

(1628/29) Kansu Paa'nm nezdine
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gelerek hediye getirdi. Orada ehid

oldu. eriflerin hayrllarndan iyi bir

zat idi.' (I. 212)

Ahmed (erif) Me^sud b. Hasan'm

oludur. Mekke eriflerinden olup

emirlie nail olamamtr. 1040^da

(1630/31) vefat eyledi. (I. 212)

Ahmed (erif) Haris b. Muhammed
b. Ebû Nümey'in oludur. Mekke

emiri olup 1085'de (1674/75) vefat

etti. (I. 221)

Ahmed (erif) erif Muhsin b. Ah-

med b. Hüseyin b. Hüseyin b. Ebû

Nümey'in oludur. stanbul'da bulu-

narak bir aralk Krkkilise mutasarrf-

lnda bulunduruldu. 1095^de (1684)

Mekke emiri olup 1099"da (l688) ve-

fat etti. (I. 225)

Ahmed (erif) erif Galibin olu-

dur. Bir yolunu bularak Mekke emir-

^^'^ ligini elde etti. Üc sene emirlikten

sonra ayrld. Bir müddet ortadan

kaybolup Msr'a geldi. Sonradan Ha-

remeyn ahâlisine acmaszl özün-

den orada da tutunamayp stanbuFa

geldi. Muharrem 1112'de (Haziran-

Temmuz 1700) vebadan vefat etti.

Üsküdar'a defnedildi. (I. 232)

Ahmed (erif) 1184^de (1770/71)

Mekke emiri olup ksa süre sonra az-

ledildi ve vefat etti. (I. 264)

Ahmed Aa II. Mehmed'in (Fâtih)

(hd. 1451-1481) silahdar olup o hiz-

mette vefat eyledi. Küçük Camiimi

ina eyledi. (I. 192)

Ahm.ed Aa Nurbânû Valide Sul-

tann Üsküdar'daki caminin bina emi-

ni olmakla iki defa cebeciba ve ka-

pclar kethüdas olmu ve bu seneler-

de (1590'lar) vefat eylemitir. (I. 204)

Ahmed Aa Padiahn srkâtibi iken

1054'de (1644) nianc oldu. Az bir

süre sonra azlolunup daha sonra da

vefat etmitir. (L 215)

Ahmed Aa Aye Sultan m kethüda-

s olup 1065'de (l655) ça\Tiba ol-

mutur. Sonra Murad Paa sadrazam

olunca bunu azleyledi. Bu senelerde

(16501er) vefat eyledi. (L 218)

Ahmed Aa Boynuyarah Mehmed

Paamn kethüdas iken efendisinin

aleyhine Köprülü Mehred Paamn
sadrazam olmas için çalmt. Bu

senelerde (l650ler) vefat etti. (I. 218)

Ahmed Aa Bosnaldr. Saray aas
olup Zilka'de 106l'de (Ekim-Kasm

1651) kilerciba, Safer lC62^de (Ocak

1652) hasodaba, e^^^â^de (Eylül

1652) bâbüssaâde aas oldu. 1066^da

(1656) Çnar Vak'asfnda kaüedilmi-

tir. Haydarpaa'da medfundur. Üskü-

dar'da, annesi Kerime Hanm adna ve

Çengelköyü'nde birer cami ve o köyle

Kuruçeme'de mektepleri vardr. Ka-

drgamda Emin Sinan Camiime minber

ve Acemoiu Mescidime vakfyapm-
tr. Kuruçeme kö\mndeki çemenin

smm kesilmekle oraya bu ad verilmi

ve her ne kadar Köprülü Mehmed Pa-

amn kz su getirmi ve brahim Paa

yaknnda bir çeme yapmsa da bu

ad silinmemitir. (I. 217/18)

Ahmed Aa Kapcba ve babaki

kulu olup Safer 1067'de (Kasm-Ara-

hk 1656) kk- sânî defterdar olmu,

ksa süre sonra aynlm /e vefat eyle-

mitir. (I. 218)

Ahmed Aa Yükselerek yeniçeri si-

lahdar aas oldu. Rebiyülewei 1067"

de (Aralk 1656/57) cebeciler kethü-

das Halil Aga ile katiedildi. yi adam

deildiler. (I. 218)

Ahmed Aa Sarayda dogancba
olup Cemaziyelâhir 1076xia (Aralk



1665) emekli oldu. Daha sonra vefat

etti. (I. 221)

AhmedAa Hastaki aalndan bos-

tancba olarak azledilmi, Edirne

bostancibas olap bir aralk gene

azledilmi/ llOSMe (1696/97) ikinci

defa bostancbai olmu ve e\^ârde

(Mays 1697) emekli olup sonra vefat

eylemitir. (I. 23()

AhmedAa Cebeci Oca kethüdas

iken Safer lllO'di (Austos 1698) ce-

beciba olup rabtas kök derebeyi

tarzmdayd. O sene azledildi ve son-

ra vefat etti. (I. 2:)2)

Ahmed Aa Ab;zadr. Kavanos Ah-

med Paamn aalarndan olup

1115'de (1703/04) mrahûr- e\^'el ol-

du. Ksa süre sonra azledildi, gözden

dütü ve vefat et:i. (I. 234)

Ahmed Aa Alsarayldr. Ocaktan

yetiip seksoncvbai oldu. Zilkaxe

1115'de (Mart 1704) azledilmi olarak

Gelibolu'ya gönderilip orada vefat

etti. (I. 234)

Ahmed Aa Zagarcba olup 1125

(1713) balarnda kul kethüdas oldu.

Ksa sürede ayrld ve vefat eyledi. (I.

237)

Ahmed Aa Jerkesdir. 1124'de

(1712) mîrahûr- sânt 1125'de (1713)

mîrahûr-i ewel oldu. 1126"da (1714)

emekli olup son*a vefat etti. (î. 238)

Ahmed Aa Vranehirlidir. Sonra-

dan ortaya çkm-a biri olup 1123'de

(1711) çavuba olarak Zika^de 1123'

de (Aralk 'l7lJ) azlediidi. 1126'da

(1714) vefat edif> Doanclarda defne-

dildi. (I. 239)

Ahmed Aa Lip ovaldr. Silahdar Ali

Paa'nm mensuolarndan olup ev-

vâf 1128'de (Eylül-Ekim 17l6) birkaç

gün sadâret kethüdâl etmiti. Son-

ra çavuba oldu. Rebiyüle^'A'el 1129'

da (ubat-Mart 1717) silahdar aas
olup bir ay sonra yine çavuba ol-

du. Ksa sürede azledildi ve sonra ve-

fat etti. (I. 240)

Ahmed Aa Haseki olup Muharrem

1135'de (Ekim-Kasm 1722) bostanc-

bai oldu. e\r\^3 1135'de (Temmuz

1723) azledildi. Daha sonra vefat ey-

lemitir. (I. 241)

Ahmed Aa Yeniçeri Ocagfndan

yetiip kul kethüdas olmutur. Rebi-

\âilâhir ll43'de (Ekim-Kasm 1730)

azledilip Bursa'ya gönderilmitir. Da-

ha sonra vefat etti. (I. 244)

Ahmed Aga ki defa topçuba olup

1129'"da (1717) ran taraflarnda bu-

lundu. Il43'de (1730/31) azledildi ve

sonra vefat etti. (I. 244)

Ahmed Aa Cebeciba olup 1157'

de (1744) vefat etti. Haydarpaa^da

defnedildi. Olu Tâhir Aa'dr (I.

265)

Ahmed Aa Bâbüssaâde aas olup

ll64'de (1751) vefat eyledi. Atik Ali

Paaya defnedildi. (I. 253)

Ahmed Aa Enderun^dan yetiip si-

lahor ve berberba oldu. 1173'de

(1759/60) vefat eylemitir. Olu Mus-

tafa Nuri Bey 1177'de (1763/64) ve

torunu Se^Td Bey 1174'de (1760/61)

vefat eylediler. Hepsi Üsküdar'da

medfundur. (I. 256)

AhmedAa Hassa mimar olup 1 178

(1764/65) ylndan sonra vefat eyle-

mitir. (I. 259)

Ahmed Aga Sadrazam Abdullah Pa-

amn kethüdas olup 1174'de (1760/

61) sipahiler aas olmutu. 1179'da

(1765/66) vefat edip Üsküdar'a def-

nedilmistir. (I. 260)
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Ahmed Aa Yeniçeridir. Safer 1173'

de (Ekim 1759) zagarcba olup az-

linden sonra vefat etmitir. (I. 260)

Ahmed Aa Hekimzâde'nin hazine-

dar olup o sayede kapcba oldu.

Cemaziyelevvel 1185'de (Austos

1771) babaki kulu oldu. Ramazan

1185'de (Aralk 1771) azledildi. Sonra

vefat eyledi. (I. 263)

Ahmed Aa Sârbânba ve kapcba-

olup Ramazan 1185 'de (Aralk

1771) babaki kulu oldu. Sonra vefat

eyledi. (I. 263/64)

Ahmed Aa Yedikule aas olup,

1185'de (1771/72) vefat etti. Mevlâ-

nâkaprda defnedildi. (I. 265)

AhmedAa Yeniçeridir. Turnacba
olup 1185^de (1771/72) vefat etti.

Edirnekaprya defnedildi. (I. 265)

Ahmed Aa Sadrazam Hasan Pa-

a'nn damaddr. Kapcba olmu-

tur. 1198'de (1784) sipahiler aas ol-

du. 21 Cemaziyelâhir 1199'da (1 Ma-

ys 1785) anszn vefat etmitir. (I.

269)

AhmedAa Haseki ve sonra bostan-

cba olup Muharrem 1201'de (Ka-

sm 1786) azledildi. 1202^de (1787/8)

tersane emini olup azilden sonra Re-

bi^âilâhir 1209'da (Kasm 1794) Ba-

baki kulu olmutur. Daha sonra vefat

etti. (I. 274)

AhmedAa Ocaktan yetiip humba-

racba oldu. Gazap sonucu azledi-

lip Cemaziyelâhir 1210^da (Aralk

1795) serbest brakld. Sonra vefat

eylemitir. (I. 274)

Ahmed Aa Lâdiklidir. Enderun^da

yetiip ewâl 1200^de (Austos 1786)

rikâbdâr ve ardndan siiahdar oldu.

Zilka'de 120rde (Austos-Eylül 1787)

ihâbeddin tevliyetiyie çera olundu.

5 Zilhicce 1211'de (Haziran 1797) ve-

fat eyledi. Ayrlkçenesi'nde defne-

dildi. (I. 274)

Ahmed Aa Ferelidir. Bostanc Oca-

'ndan yetiip haseki ve bostancba-

oldu. 1213'de (1798/99) ayrlmtr.

Sonra vefat eyledi. (I. 279)

Ahmed Aa zmitlidir. Enderun'dan

yetiip Cemaziyelâhir 1210'da (Aralk

1795) tülbend aas, sonra rikâbdâr ve

çukadar oldu. Zilhicce 1211'de (Hazi-

ran 1797) ihâbeddin tevliyeti ile sa-

raydan çkarld. 15 Zilka'de 1218'de

(26 ubat 1804) vefat eyledi. Galata

Mevlevîhanesime defnedilen Mûsâ-

hib-i ehriyârî Se^yid Ahmed Aa bu

zattr. Olu Hâmid Bey'dir. (I. 277)

AhmedAa Sadrazam ehlâ-Kör Ah-

med Paa'mn(-^) yeeni Hac Ahmed
Beyn(-+) damaddr. Siiahdar olup

1219'da (1804/05) vefat etmitir. (I.

254)

Ahmed Aa Arna^^utdur. Srasyla

bostancba, azilder sonra Gümü-
hane emini, Bolu vo-A'odas ve 1221'

de (1806) Edirne bostancbas ola-

rak 1222'de (1807) Edirne'de vefat et-

ti. (I. 279)

AhmedAa Malkar^ â'yân olup Zil-

ka'de 1221'de (Ocak 1807) Muarz

boaz muhafz old:. Sonra vefat ey-

ledi. (I. 279)

Ahmed Aa Enderun'dan yetiip

baçukadar oldu. 1 Cemaziyelevvel

1223'de (25 Haziran 1808) vefat eyle-

di. (I. 280)

Ahmed Aa Arnavutdur. Ende-

run'dan yetiip rikâodar ve çukadar

oldu. Rebiyülâhr 1217'de (Austos

1802) saraydan çkarlp sonra kapc-

baikla kayrld. "> Cemaziyelâhir

1223'de (29 Temmuz 1808) görevin-



den ayrld ^^e sonra vefat eyledi. (I.

280)

Ahmed Aa. Sofyaldr. Enderun'dan

yetiip hasodaba oldu. 1223'de

(1808) vefat edip Küçük Ayasofya'ya

defnedildi. (I. 280)

Ahmed As Cebeci ikinci kethüdas

olup 18 Muharrem 1224'de (5 Mart

1809) vefat etti. Üsküdar'a defnedil-

di. (I. 280)

Ahmed Aa Enderun'dan yetiip se-

feri! kethüdas olarak 1230'da (1815)

emekli olm. ve sonra kapcbalk
verilmiti. Sonra vefat etti. (L 285)

Ahmed Aa Padiah Musahibi olup

1234'de (1819) vefat ederek Hamidi-

ye Türbe si'ne defnedilmitir. (I. 285)

Ahmed Aa 124l'de (1825/26) vez-

nedarba bulunup hayli müddet bu

görevde kalmtr. (I. 288)

Ahmed Aa çel mütesellimi ve ka-

pcba oluo zâlimce hareketinden

dolay Zilka'de 1241 'de (Haziran

1826) idam edildi. (I. 288)

Ahmed Aa Valide kethüdas Yusuf

Aa'nm ka:deidir. Kapcba ve

1238'de (1822/23) babaki kulu oldu.

Sonra kapclar kethüdas olup 124r

de (1825/26) vefat ederek Samat^^a

taraflarnda iefnolunmutur. (I. 288)

AhmedAa Yeniçeridir. Srasyla za-

arcba, e\'vâ 1238'de (Haziran

1823) kul kethüdas, Safer 1240'da

(Ekim 1824: yeniçeri aas oldu. 12

Cemaziyelâair 1240'da (1 ubat
1825) azlobndu. 124rdeki (1826)

Vak'a-i Hayriye'de hayatta kalarak

sonra vefat etmitir. (I. 288)

Ahmed Aa Srasyla kul kethüdas,

ewâl 123S'de (Haziran 1823) sek-

banba olup sonra azledildi. 124rde

(1826) yeniçeri vak'asnda mâbeyn-i

hümâyûnda bulunmakla mükâfâten

kapcba olmutur. Sonra ocaa
yardm aça çknca Kütahya'ya sü-

rülüp 1242'de (1826/27) orada idam

edilmitir. (I. 288)

Ahmed Aa Tekfurdaldr. Halet

Efendi sayesinde yükselerek silahor

ve kapcba oldu. 1225'de (1810) ka-

sapba ve sonra gümrük emini, Ce-

maziyelev^'^el 1237'de (ubat 1822)

tophane nâzn ve sonra matbah emini

oldu. Safer 1238^de (Ekim-Kasm 1822)

azledilip mallar müsadere edilerek

Amasya'ya gönderilmitir. e^^''âl 1239'

da (Haziran 1824) serbest braklp
Trnova voy\^odas oldu. 1243'de

(1827/28) zahire nâzn olup az müd-

dette azledilip sürgüne gönderildi.

1247'de (1831/32) brakld. 2 Rebiyü-

lâhr 1249^da (19 Austos 1833) vefat

eyledi. Selimiye Camii'nde defnedildi.

(1.292)

Ahmed Aa Bozkr madeni emini

olup il Mahmud devri (1808-1839)

sonlarna yetimi, ancak daha yüksek

makamlara ulaamamtr. (I. 292)

Ahm.ed Aa Konya'da Gökçe â'yân

olup II. Mahmud devri (1808-1839)

sonlarna yetimi, ancak daha yüksek

makamlara ulaamamtr. (I. 292)

AhmedAa Sadrazam yeeni ve Mi-

dilli nâzn olup kapcba olmutu.

II. Mahmud devri (1808-1839) sonla-

rna yetimi, ancak daha yüksek ma-

kamlara ulaamamtr. (I. 292)

Ahmed Aa Yeniçeri Ocag'nm son

muhzr aas olup L Mahmud devri

(1808-1839) sonlarna yetimi, an-

cak daha yüksek makamlara ulaa-

mamtr. (I. 292)

Ahmed Aa Nizamiye Ordusu'nun

kuruluunda zabit, sonra binba oL
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du. Cemaziyelâhir 1256'cia (Austos

1840) vefat edip Erikaprya defnedil-

mitir. (I. 294)

Ahmed Aa (Arabzâde) Yeniçeri-

dir. Srasyla kul kethüdas olup Safer

1206^da (Ekim 1791) yeniçeri aas
oldu. Zilka^de'de (Temmuz 1792) az-

ledilip sonra vefat eyledi. Tedbirli ve

becerikliydi. (L 273)

Ahmed Aa (Arnavutzâde) Haseki-

likten bostancba olup 1206'da

(1791/92) azledildi. Sonra Edirne bos-

tancbas olup Rebiyülâhir 121 Tde

(Ekim 1796) azlolundu. Daha sonra

vefat eylemitir. (I. 274)

AhmedAa (Benli) Silahor ve Biga

müsellimi olup II. Mahmud devri

(1808-1839) sonlarna yetimi, an-

cak daha yüksek makamlara ulaa-

mamtr. (I. 292)

Ahmed Aa (Bolpaça) Kapcba
olarak 1242'de (1826/27) Nigbolu mu-

hafz, sonra zahire nâzn olup 1245"

de (1829/30) rütbesi geri alnp Midil-

li'ye gönderildi. Sonra vefat etti. (I.

290)

AhmedAa (Cemid) Miftâh gulâm

iken 1058'de (1648) çenigirba olup

sonra saraydan çkarlmtr. (I. 218)

Ahmed Aa (Çahk) Yükselerek ye-

niçeri silahdar aas, sonra kapclar

kethüdas, 1106'da (1694/95) mîra-

hür- ewei olup 1108^de (1696/97)

emekli oldu. Hacca gidip döndükten

sonra yine silahdar aas oldu.

Ill4'de (1702/03) ikinci defa mîra-

hûr- evYe\, vakadan (1703 Edirne

Vak'as) sonra hayli vakit gözden

dümü durumda kald. Sonra yine

bölük aalklarnda bulundu. Bir ara-

lk üçüncü defa mîrahûr- e\^^el oldu.

1127'de (1715) "Ahmed Paa" olarak

Kudüs, sonra Trabksam beylerbeyi

oldu. 113rde (1739)^ yine kapcba-
lkla sipahiler aas oldu. 1132'de

(1720) vefat eyledi. T. 241)

AhmedAa (Çavuzâde) Kapcba-

lardan olup 1185'de (1771/72) vefat

evledi. Kayalar'da medfundur. (I.

264)

Ahmed Aa (Çetrezâde) 1115 de

(1703/04) silahdar ^^as, 20 gün ge-

çince sipahiler aas olup sene so-

nunda gözden dünü olarak azle-

dilmi ve vefat etmitir. (I. 234)

Ahmed Aa (C agdevirenolu)

Edirne â^^ân Mehmed Aamn(-^)
kardeidir. Kapcba ve Yergöü Ka-

lesi bina emini oldu. 1233'de (1818)

idam edildi. (IV. 28/;)

Ahmed Aa (Deli Birader) Kapc-

baslardan ve riciildendi. 1066'da

(1656) Çnar Vak'^srnda katledildi.

(I. 218)

Ahmed Aa (EbÛTOikvf) Saray aa-

larndan olup bir aralk Msr'a gön-

derilmiti, IIL Osman'n tahta çkma-

sndan (1754) sonn geri çarlp Zil-

ka'de ll68*de (Austos 1755) dârüs-

saâde aas oldu. Safer 11 71 'de

(Ekim-Kasm 1757) azlolunup Msr'a

gönderildi. 15 Rebi\TJe\^^el 1171'de

(27 Kasm 1757) Boaz Hisarmda

tevkif edildi ve vefat etti. Nüfuzlu ol-

duundan siyasî ilere karr, haylice

sikmü verirdi. Hatla zamann sadra-

zam Râgb Paa'v dahi huzursuz

ederek azlettirip yerine Kapdan Ali

Paa'y geçirmeye teebbüs ettiyse de

muvaffak olamad. (L 254/55)

Ahmed Aa (Elagöz) Vezir hazine-

dar ve Süleyman Paamn kethüdas

oldu. Receb 1127'ce (Temmuz 1715)

silahdar aas olup e^^^âFde (Ekim)



ayrld. ewâ 1128'de (Eylül-Ekim

1716) Msr'a memur oldu. Sonra ve-

fat etmitir. (I. 239)

AhmedAa (Eyyûbî) Kapcbaiar-

dandr. Gurel^a-i yesâr gibi bölük

aalklarnda l)ulunduktan sonra Re-

ceb 1183'de Sasm 1749) babaki

kulu oldu. Sonra vefat eyledi. (I. 263)

Ahmed Aa [Fndkzâde) Yeniçeri

Ocag'ndan yetiip kul kethüdas,

1130'da (1718:^ aa vekili, Safer 113r

de (Ocak 1719) yeniçeri aas olup

Cemaziyelâhir de (Nisan-Mays 1719)

azledildi ve olarak Tekfurdag'na gön-

derilip orada ^efat etti. (I. 240)

Ahmed Aa (Gazi) Kelleci Osman
Paa'nm kethüdâlgmda bulunmu ve

ocakda yükse'ip kul kethüdas olarak

savata yararlk göstermi ve sonra

12l4'de (179^V1800) yeniçeri aas
olarak ayrlmtr. 4 Ramazan 1224'de

(13 Ekim 180S) vefat edip Kadköy'de

Sögütlüçeme de defnedildi. (I. 280)

Ahmed Aa ^Gazzazzâde) Sâlâhur-

luktan 1078'de (1667/68) kapclar

kethüdas olup 1095'de (1684) bu

görevde iken vefat etmitir. (I. 224)

Ahmed Aa (Geni) Yeniçeri Oca-

rndan yetierek kul kethüdas olup

1097'de (1685) azledilmi ve sonra

vefat etmitir. (I. 224)

Ahmed Aa (Hac) îstanbul aas
olup azilden sonra ll40'da (1727/28)

vefat etmitir. (I. 244)

AhmedAa (^Hac) Serdengeçti aa-

s olup 1155^de (1742) vefat eyledi.

Çürüklük'e defnedildi. (I. 247)

AhmedAa CHac) Baltaclar kethü-

dâsdr. 1178^de (1764/65) vefat edip

Silivrikaprda. Il64'de (1751) vefat

eden kapcba EbûbekirAamn ya-

nma defnedilmitir. (I. 259/60)

Ahmed Aa (Hac) Haseki ve bos-

tancba olup azledilmiti. Cemaziye-

lewel 1170'de (Ocak-ubat 1757) sur-

re emini oldu ve sonra vefat eyledi. (I.

255)

Ahmed Aa (Hac) Debbag olup

Debbaglar Mescidi'ni yeniden yapp
1176'da (1762/63) tamamlamtr. (I.

260)

Ahmed Aa (Hac) zmirli Ali Paa'-

nn kardeidir. Yükselerek stanbul

gümrükçüsü oldu. 1117'de (1705/06)

silahdar, sonra sipahiler aas ve ba-
baki kulu ve Muharrem 11 27' de

(Ocak 1715) tekrar silahdar aas olup

Receb'de (Temmuz 1715) azledildi.

a^bân'da (Austos) sipahiler aas ve

yine gümrükçü olarak Cemaziyelâhir

1128'de (Mays-Haziran 17l6) paa-

lkla Erzurum beylerbeyi oldu. O sene

4 ewârde (21 Eylül 17l6) rütbesi ge-

ri alnarak Arova Kalesi'ne gönderil-

mitir. 1129'da (1717) ça\aba olup

sonra darbhane emini ve a'bân

1134'de (Mays-Haziran 1722) tekrar

çavuba, 1135'de (1722/23) tekrar

darbhane emini olup 1139'da

(1726/27) tersane emini oldu. Sonra I.

Ahmed kemerlerine bina emini oldu.

Il46'da (1733/34) vefat eylemitir.

Servet sahiplerinden olup Üsküdar'da

Emin Camii ile medrese, sebil ve çe-.

meini yapt. Camide medfundur.

Oullarndan Mahmud Aa 1153'de

(1740), Osman Aga 1156'da (1743) ve

Mehmed Aa 1159'da (1746) vefat

ederek yanma defnedildiler. Torunu

brahim Aa ile 1180'de (1766/67) ve-

fat eden Mustafa Ferid Bey de orada

medfundurlar. Bursavî smail Hakk
Efendi, bu caminin birinci vaizi ol-

mutur. (I. 245)

Ahmed Aa (Hac) Terziba olup

1180'de (1766/67) Terzi Kârhanesi
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Mescidi'ni tamiren yenileyip minber

koyarak cami eyledi. (I. 260)

Ahmed Aa (Hac) Bostanc Oca-

rndan yetiip iki defa Edirne bos-

tancbas olduktan sonra n98'de

(1784) bostancba olmu ve 1199'da

(1785) ayrldktan sonra vefat eyle-

mitir. (I. 269)

AhmedAa (Hac) Topçu Ocafnda
yetiip 1224'de (1809) topçuba veki-

li ve kapcba oldu. 1227'de (1812)

lagmcba ve Boaz nâzn olup son-

ra vefat etmitir. (I. 283)

Ahmed Aa (Hac) Bursa â'yândr.

Kapcba olup surre emini, 1250'de

(1834/35) Bursa mütesellimi, 1254'de

(1838) zahire nâzn olup 1255'de

(1839) azledilmi ve sonra vefat et-

mitir. (I. 293)

Ahmed Aa (Hac) Mâbeyn'de tü-

fenkçibayd. 1260'da (1844) vefat

etmitir. Maçka Mezarl'na defne-

dildi. (I. 295)

AhmedAa (Hac) Msr valisi Meh-

med Ali Paamn kethüdâsyd. Kap-

cba ve nüfuz sahibi bir adamd. (I.

293)

Ahmed Aa (Hac) (Arapgirîzâde)

Eski silahorlerden olup 7 Receb

1244'de (13 Ocak 1829) vefat etmi-

tir. Kadköy'e defnedilmitir. (I. 290)

Ahmed Aa (Halebli2âde) Yükse-

lerek kapcba oldu. 1199'da (1785)

stanbul Baruthanesi nâzn, sonra si-

pahiler aas oldu. 24 Safer 1208'de

(1 Ekim 1793) vefat etti. Süleymani-

ye'de medfundur. Kardei veya olu
Hac Hüseyin Aa'dr. (I. 273)

Ahmed Aa (Hatmanzâde) Kapc-
ba olup badirede bulundu. Il67'de

(1754) vefat eyledi. Üsküdar'da med-

fundur. (I. 254)

Ahmed Aa (încekara) Mehur bir

topçudur. Tiryaki Hasan Paa Kanije'

de iken (I6OI) saldran dümann 45

topunu köreltmi usta bir nianc ol-

duundan topçularn ba oldu. Gay-

retli, hamiyet sahibiydi. (I. 207)

Ahmed Aa (Kabakulak) Mîrialem

olup 1078'de (1667/68) yah oldu-

undan emekli edildi. Sonra vefat et-

ti. (I. 221)

Ahmed Aa (Kahnolu) Husrev

Aa Camii'ne minber koydu. Bu se-

nelerde (1730'lar) vefat etti. (I. 244)

Ahmed Aa (Kara Osmanzâde)
(Hac) Hac Mustafa Agamn(->) o-
ludur. Aydm'da ve zmirde â'yân ol-

du. 1189'da (177:) vaz Aamn z-

mir'e â'yânlmda kederinden vefat

etti. (I. 265; IV. 436)

AhmedAa (Kara) (Tiryaki) Hase-

kilikten Cemaziyelâhir 1133'de (Ni-

san 1721) bostancba oldu. 11 Mu-

harrem 1135'de (22 Ekim 1722) vefat

etti. (I. 241)

Ahmed Aa (K^rabeyzâde) Zaim

ve sonra kapcba olmutur. 1195'

de (1781) fermanla Cezayir'e memu-
ren gitti. Sonra baka hizmetierde bu-

lunup vefat etmitir. (I. 269)

Ahmed Aa (Ka agöz) (Gedaî) La-

la-i ehriyâri olmutu, 1101 'de (1689/

90) dârüssaâde aas oldu. 1102'de

(1690/91) efendisi 11. Süleyman'n

vefatnn tesiriyle hastalanp vefat ey-

ledi. Güzel vasflyd. (I. 226)

Ahmed Aa (Karamezak) Yeniçeri

Ocag'nda 1030'da (1621) baçavu
ve turnacba olup Zilhicce 103

5
'de

(Eylül 1626) katiedildi. (I. 212)

Ahmed Aa (Kaenci) Tersane ket-

hüdas oldu. 1071'de (1660/61) düma-
na esir olup kurtulamamtr. (I. 219)



Ahmed At (Kâtibzâde) zmirlidir.

Silahor olap II. Mahmud devri

(1808-1839) sonlarna yetimi, an-

cak daha yüksek makamlara ulaa-

mamtr. (I. 292)

Ahmed Aa (Koca) Anadolulu ol-

duundan 'Türk" de denir. Sarayda

yetiip lOOrMe (1594/95) kapclar

kethüdas ve 1005'de (1596/97) bü-

)njk mîrahûr olup azledildi. Sonra ka-

pcba olup Yemiçi Hasan Pa-

amdan mührü aldndan Rebiyülâhir

1012'de (Eylül l603) Yeniçeri aas
oldu. ZilkaMe^de (Nisan l604) azle-

dilmi ve sonra vefat etmitir. (I. 206)

Ahmed Aa (Küçük) Hadmdr, Sa-

rayda kilerciba, Zilka'de 1235'de

(Austos 1820) hazinedar, 1238-'de

(1822/23) bâbüssaâde aas oldu.

Sonra vefat eyledi. (I. 286)

AhmedA (Rahikî Damad) Dev-

rin akl ve cüret sahiplerinden olup

1032'de (1623) bir müddet kapclar

kethüdas o^mu ve sonra vefat eyle-

mitir. (I. 212)

Ahmed Aga (Rodosîzâde) (Hac)

(Hafz) Babas Rodoslu Mehmed
Aandr. Endemn^a girerek rikâbdar

olmutur. 8 Muharrem 1204'de (28

Eylül 178S) saraydan çkarlarak

emekli edilci. Sonra Hicaz kaftan aa-

s oldu. 1215^de (1800/01) dönüte

vefat etti. Karacaahmefde defnedildi.

Olu Fethî Paa'dr. (I. 276)

AhmedAa (Seyyid) smailAamn
kardeidir. Kapcba olup 115rde

(1738) vefs.t eyledi. Haydarpaa'da

medfundur. Olu Mehmed Aa'
dr(-^). (I. 247)

Ahmed Aa (Seyyid) Hamza Paa'

nm enitesidir. Sultan Ahmed Han'n

baçukadan ve sonra müteferrikaba-

oldu. Bu senelerde (1760'iar) vefat

etti. (I. 256)

Ahmed Aa (Seyyid) Esbkean
voy\^odas olup L Mahmud devri

(1808-1839) sonlarna yetimi, an-

cak daha yüksek makamlara ulaa-

mamtr. (I. 292)

Ahmed Aa (Seyyid) (Hac) Kap-

cba ve cebeciba olup 6 Receb

1186'da (3 Ekim 1773) vefat eyledi.

Haydarpaa'ya, Ahmed Aa(-^) yak-

nma defnolundu ki, onun olu veya

akrabasmdand. (L 265)

Ahmed Aa (Telhisîzâde) Sadra-

zam Sehlâ-Kör Ahmed Paa'mn(-^)

enitesidir. Kapcba olup ll60'da

(1747) vefat etti. Karacaahmet'e def-

nedildi. Olu Hüseyin Efendi 'dir(-^).

(I. 253/54)

Ahmed Aa (Tozkoparan) Mehur
okçudur. Yeniçeri olarak vefatinda

Okmeydanrna defnedilmitir. Mezar

tanda "Sâhibü'i menzil fi'1-meydan

ellezi ismuhu Tozkoparan" diye yaz-

ldr. Bu zat namna mescidi vardr.

Bu meydana Hac Bâyezid adl me-
hur bir kemanke bir mescid yaptr-

mür ki hacca gidip vefat eylemitir.

(L 194)

Ahmed Aa (Tucuzâde) (Hac)

Hokadem Mescdi'ne minber koya-

rak cami yapmtr. 1183'de (1769/

70) vefat edip kendisi de oraya def-

nedilmitir. (I. 260)

Ahmed Aa (Ustazâde) Ende-

run'dan yetiip 1242'de (1826/27)

tüibend aas, CemaziyeleA^^el 1243'

de (Kasm-Aralk 1827) rikâbdar ve

a'bân'da (ubat-Mart 1828) çukadar

oldu. Cemaziyelâhir 1244'de (Aralk

1828) o makamn kaldrlmasyla se-

ferli kethüdas olup Muharrem 1246'
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da (Haziran-Temmuz 1830) Süleyma-

niye Vakf kâtipligiyle saraydan çka-

rlarak kapcba oldu. Sonra vefat

eylemitir. (I. 291)

Ahmed Aa (Valide Kethüdâszâ-
de) Babas valide kethüdas Osman
Efendi olup kapcba ve 1176'da

(1762/63) ve 1178'de\l764/65) iki

defa silahdar aas oldu. Sonra vefat

eylemitir. (I. 259)

Ahmed Aziz Bey Sadrazam Silahdar

Ali Paa'nm oludur. Babas sayesin-

de kapcba oldu. 1201'de

(1786/87) babaki kulu, 1202^de

(1787/88) sergi nâzn ve sonra surre

emini oldu. 1215'de (1800/01) vefat

eyledi. Üsküdafda Miskinler^de

medfundur. (I. 276)

Ahmed b. Seyyid Hasan Yemen
imam olup 1090'da (1679) vefat et-

154 mistir. (I. 222)

Ahmed Behçet Efendi (Hac) Ter-

sane kesedar olup 1243'de (1827/28)

hâcegânlkla tersane emini oldu. Son-

ra ayrlp 1246'da (1830/31) su yollar

tamirine memur oldu. Hacca gittikten

sonra umnu bina emini oidu. Sonra

baka hizmetlerde çalt. 15 a'bân
125ö'da (12 Ekim 1840) vefat eyledi.

Eyüp'de medfundur. (I. 294)

Almed Bekaî Ali b. Ahmed Hane-
fî'nin oludur. Hanefî mezhebinden
olup am kads oldu. 888'de (1483)

vefat eyledi. Fâzld. (I. 193)

Ahmed Bey Ramazanogullarndan-

dr. 780^de (1378/79) Adana'ya sâhib

ve vai oldu. 819'da (141 6) vefat et-

mitir. Heybetli ve cesurdu. Kzn
Memlûk sultam Muhammed Nasrla
evlendirmiti. (I. 191)

Ahmed Bey Mentee beyi lyas

Beyin oludur ki, I. Mehmed'e (Çe-

lebi) (hd. 1413-1421) rehin olarak b-
rakmt. Sonra Diyarbekir'e gidip

orada vefat etti. (I. 191)

Ahmed Bey Konya vafsi ehzade
Mustafa'nn bagllarmdand. 878'de

(1473/74) ehzadenin vefat onun da

yükselmesini önlemi vt^ bu halde

vefat eylemitir. (I. 192)

Ahmed Bey I. Selim': n (Yavuz)

kürkçübasdr. Bu senelerde (1520'

1er) vefat eylemitir. 4 me.scid yapm
bir hayr sahibidir. (L 197)

Almed Bey Eri Abdullah Efen-

dimin torunu, Mehmed Çelebi'nin(-+)

oludur. air olup 960'd? (1553) ve-

fat etti. (V. 117)

Ahmed Bey Gediklilerdendir. Diyar-

bekir kuatmasnda Acem askerini

yarp kaleye vararak 95
6
'da (1549)

yardm geldiini haber vermitir. 960'

da (1553) Gaznegal beyi olup sonra

vefat etti. (L 198)

Ahmed Bey Palak Mustr.fa Paa'nm
oludur. 30 seneden faz.a yani 964

(1557) ylndan beri Estergon beyi

olarak vefat eylemitir. (I. 205)

Almed Bey Msr beylerinden olup

II. Selim devrinde (1566-1574) Mek-
ke'nin tamirine memur o mu ve sel

mecrasn açmtr. Orada vefat eyle-

di. (I. 203)

Ahmed Bey Senelerce Bender mu-
hahz oldu. 1003'de (1594/95) Bog-

dan vo'^a^odasnm hücuunda Müs-

lümanlar toplayarak ehri müdafaa
etti ve düman saldrsn: defeyledi.

Güzel hizmette bulunmu olarak ve-

fat etmitir. (I. 205)

Ahmed Bey 1005'de (1596/97) ve

1007'de (1598/99) iki defa divitdar

oldu. Bu senelerde (1600-1610 aras)

vefat eylemitir. (I. 205)



Ahmed Bey Gazze beyi olup 1046

balarnda (1636 ortalan) ran harbin-

de ehid oldu, (I. 213)

Ahmed Bey 15-20 yl lbasan beyi

oldu. Savalarda bulunarak bu sene-

lerde (l660'lar) vefat etmitir. (I. 219)

Ahmed Bey Hazinedar Ali Paa'

nmC-»-) oludur. Enderun'da iken Zil-

hicce 1122^de (Ocak-ubat 1711) ve-

fat etti ve Üsküdar'a defnedildi. (III.

523)

Ahmed Bey Esir Mustafa Paa'nn(->)

oludur. Kaocba olarak 1130

(1718) tarihlerinde vefat etmitir. (IV.

411)

Ahmed Bey Mûsâ Han'n oludur.

Kilisli olup Safer 1137"de (Ekim-Ka-

sm 1724) (Musul'da) Bane sanca
beyi oldu. Sonra vefat etti. (I. 243)

Ahmed Bey Damad Mehmed Pa-

a'nn(-^) oludur. Koyun halifesi

iken 117G'de (1756/57) vefat etti.

Oullar olup 11 51 'de (17-38/39) ve

1156'da (174^^) genç yata vefat eden

Mehmed Bey ile smail Beyin yanma

Topkap'da defnedildi. (IV. 214)

Ahmed Bey "inderûn'dan yetiip çu-

kadar oldu. Saraydan çktktan sonra

ewâl 1172'c:e (Haziran 1759) yeni-

çeri silahdar aas oldu. Sonra vefat

etmitir. (I. 2: 6)

Ahmed Bey Deli Ömer Paa'nn(~>')

oludur. Tersane beylerinden olup

1174 (1760/6 O tarihinden sonra vefat

etti. (III. 590)

Ahjtned Bey vlelek Mehmed Paa'nm

oludur. Silahor-i ehriyârî, sonra

kapcba oldu. 1 ev\^âi 1222'de (2

Aralk 1807) ^-^efat etti. Zeyneb Sultan

Camii kabristanna defnedildi. Zevce-

si, Rakm Paa'nm kz Âsiye Hanm
olup 1198'de (1784) vefat etmiti. K-

zn Tokad Ebûbekir Efendimin olu
Ahmed Efendi alp ondan müderris

Ebûbekir Bey adnda bir torunu kal-

mtr. (I. 279)

Ahmed Bey Sadrazam Kalafat Meh-

med Paamn oludur. Müderris ve

1217'de (1802/03) Kudüs mollas

olup 1 Cema2iyele\^^el 1223 'de (25

Haziran 1808) vefat etmitir. (I. 284;

IV. 268)

Ahmed Bey Kalafat Mehmed Pa-

a'mn(-^) oludur. Müderris ve 1227'

de (1812) Kudüs mollas olup 1 Ce-

maziyeievvel 1232'de (19 Mart 1817)

vefat etmitir. (IV. 268)

Ahmed Bey Konya valisinin damad
ve hazinedar olup kapcbalk ve-

rilmiti. Bu senelerde (1830'lar) vefat

etti. (I. 290)

Ahmed Bey Kataraas Hac brahim

Paa'nn(-+) kardeidir. Kapcba ve

1245'de (1829/30) Haleb muhassü

olup 1246'da (1830/31) azledilmi ve

katledilmitir. (I. 149)

Ahmed Bey Mehmed Emin Bey'in

olu olup kapcba olmutur.

1246'da (1830/31) ulûfeciyân- yemin

aas oldu. Sonra vefat etti. (I. 292)

Ahmed Bey Benderlidir. Nizamiye

Ordusunda ^Mîrialemzâde Ahmed
Bey'' ile binba olanlardandr. 1246'

da (1830/31) "miralay" rütbesi konul-

duunda ilk miralay olmutur. Miri-

alemzâde de hassa miralay olmutu.

1248'de (1832/33) Konya muharebe-

sinde ehid oldu. (I. 291)

Ahmed Bey Çil Emin Aa'nm(-*) to-

runu, Arif Mustafa Aa'nm oludur.

Kapcba olup hayrlarda bulunmu
ve Cemaziyelâhir 126rde (Haziran

1845) vefat ederek Hüdâî Dergâh'na

defnedilmitir. (I. 418)
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Ahmed Bey Eski beylerden olup mi-

ralay olmu ve Anadolu Ordusu 'na

piyade miralayl ile gitmiti. Cema-

2iyele\^el 1264'de (Nisan 1848) vefat

eyledi. (I. 296)

Ahmed Bey Moralidir. Eski beyler-

dendir. Arabistan meclis azasndan

olarak miralay olmutur. Zilhicce

1264'de (Kasm 1848) vefat eyledi. (I.

296)

Ahmed Bey Eski beylerdendir. Has-

sa redif miralay olup 1265 '"de

(1848/49) vefat etmitir. (I. 296)

Ahmed Bey Rumeli Ordusu piyade

miralay olup 1267'de (1851) vefat et-

ti. (I. 296)

Ahmed Bey Maliyeden yetiip Ana-

dolu tahrirat müdürü, 1272'de (1855/

56) maliye mektupçusu oldu. 'Sonra

vefat etti. (I. 299)

Ahmed Bey Hassa miralaylarndan

olup 1274'de (1857/58) vefat etmitir.

(I. 296)

Ahmed Bey Beytülmal müdürü olup

stabl- âmire payesini hâizdi. 12 ev-
val 1277'de (23 Nisan 1861) vefat

edip Salkmsögüt'de defnedilmi tir.

(I. 299)

Ahmed Bey San Abdullah Paa'nn
torunu, Mehmed Beyin(->) oludur.

Berberba olup Sultan Abdülmecid

devri (1839-1861) ortalarnda vefat

etti. (IV. 286)

Ahmed Bey Ebniye anbar müdürü

olup 8 Ramazan 128
7
'de (2 Aralk

1870) vefat etmitir. 1248'de (1832)

vefat eden Köprülü Hasan Aazâde
smail Efendi'nin yanma, Karlkbay-

rfna defnedildi. Doru idi. (L 300)

Ahmed Bey Mekteb-i Tbbiye nin ilk

mezunlarmdandr. Miralav olmutur.

Uzun yllar Gureba Hastanesi'nde

müdür oldu. Zilhicce 1290'da (Ocak-

ubat 1874) vefat eyledi. Olu halen

Divan- Hümâyûn âmedîsi Mehmed
Ali Beyefendi^dir. (I. 301/02)

Ahmed Bey Râtib Anmed Paazade
emseddin'Bey'in oludur. (I. 290)

Ahmed Bey ehzade Cem'in yakn-
larndan olup onun tarafndan Musta-

fa Bey'le birlikte Macaristan'a elçi

olarak gönderilmiti. Orada vefat etti.

(I. 193)

Ahmed Bey (Abaza} 1229'da (1814)

doarak 1242'de (1826/27) Bahriyeye

girdi. Yükselerek 12'^9'da (1862/63)

miralay oldu. Bu senelerde (I8601ar)

vefat etti. (I. 301)

Ahmed Bey (AmaTUtzâde) Tersa-

nede yeüerek 1250'de (1834/35) ri-

yale, sonra patrone oldu. 1256'da

(1840) kapudâne olarak birkaç gün
sonra vefat eylemiür, (L 294)

Ahmed Bey (Baçe ^anzâde) Mus-

tafa Efendimin(-+) oludur. Silahor

olup Rebiyülevvel 1211 'de (Eylül

1796) vefat etti. Babasnn yanma
defnedildi. (IV. 448)

Ahmed Bey (Burnaz) Enderûnlu-

dur. Muharrem 1239^ da (Eylül 1823)

pekir aas ve ^nakselerek 1240'da

(1824/25) tülbend aas ve rikâbdar

olup Muharrem 124rde (Agustos-Ey-

lül 1825) emekli olmu, sonra vefat

eylemitir. (I. 288)

Ahmed Bey (Çaytt^âde) brahim
Aga'nm oludur. Kapcba oldu.

1221'de (1806) mîrahûr- sâm olup

sonra eskimekle mîrialem oldu. Zil-

ka'de 1243'de (Mays-Haziran 1828)

vefat edip Haydarpaaya defnedildi.

(I. 288)

Ahmed Bey (Çelebi Mustafa Paa-
zade) Çelebi Mustafa Paa'nn(-^)



oludur. Müderris, Haleb mollas

olup 21 Safer 1253'de (27 Mays

1837) vefat etti. (I. 292; IV. 466)

Ahmed Bey (Dervi Beyzade) Mü-

derris ve mahreç mollas olup 1254'

de (1858) vefat etmitir. (I. 293)

Ahmed Bey (Evrenoszâde) Ünlü

emirlerdendir. (L 195)

Ahmed Bey (Eyyûbî) Çelik Perian

Mustafa Paa'nn(-^) oludur. Ende-

rûn^dan yetime olup silahordu.

1228'de (1813) vefat edip Üsküdar^a

defnedildi. (1/. 456)

Ahmed Bey (Göde) (Sultanzâde)

II. Mehmed'in (Fâtih) damadlar

Uurlu Mehrned Paa b. Uzun Ha-

sann oludur. Dergâh- âlî baltacs

olmutur. Sultann asl olu olduu ri-

vayeti kuv^'^etlicedir. Bu sebeptendir

ki kendisi dahi II. Bâyezid'e damad

oldu. Einin Ayniah Sultan olmas

muhtemeldir. Atasnn tahtna malik

olmas için güçlendirilmi, ran ah
Rüstem katledip ran (Akkoyunlu)

hükümdan olmutur. Her ne kadar

namuslu ve dindar ise de eyhi Nok-

tacoglu'nun sözünden çkmadn-
dan iddet gösterdi. 903*de (1497/98)

ranllar akrabasndan Kasm Bey'e

yardm edip Noktacogiu ile birlikte

onu da vefat ettirdüler. "Göde" lakab

boyunun ksa olmasndandr. (I. 194)

Ahmed Bey (Hac) Sadrazam ehlâ-

Kör Ahmed Paamn(->) yeenidir.

1173^de (1759/60) vefat ederek Üs-

küdar'a defnedildi. Damad Ahmed

Aga'dr(->). (1. 254)

Ahmed Be^^ (Hac) Se>yid Efendi'-

nin enitesidir. Maliyeden yetiip

1243^de (1877/78) Tuna defterdan ol-

du. 1254'de (1838) istifa ederek Sert

Mahmud Paamn maiyetinde nüzul

emini ve sonra tekrar Tuna defterdar

oldu. 3 Rebiyülevvel 1253'de (7 Hazi-

ran 1837) vefat eyledi. Eyüp'de def-

nedildi. Olu Rauf Bey'dir. (I. 293)

Ahmed Bey (Hac) Menemen hane-

danndan olup Mustafa Tevfik Pa-

a'nm daysdr. stanbul'a göç etti.

Cemaziyelâhir 1290'da (Austos 1873)

vefat eyledi. Oullarndan Mehrned

Paa ile Hac Habib Bey vefat eyledi-

ler. Dier olu Abdullah Bey ûrâ-y

Devlet azasmdandr. Rifat Bey adnda

bir olu da (Namk) Kemâl Bey mer-

humun damad olup halen Badad
defterdardr. (I. 302)

Ahmed Bey (Halil Aazâde) Kapc-

bai ve Ein vowodas olmutur. Bu

senelerde (1830'lar) vefat etti. (I. 290)

Ahmed Bey (Hekimzâde) Abdullah

Beyin(~>) oludur. 1210=da (1795/

96) vefat etti. (III. 394)

Ahmed Bey (Horozolu) I. Meh-

med'in (Çelebi) (hd 1413-21) yakn

adamlarndan olup Emir Süleyman

Celebi ile savalarda bulundu. Daha

sonra vefat etti. (I. 191)

Ahmed Bey (Kalyoncuzâde) Ter-

saneden yetiip tersane kethüdas ol-

du. 25 Rebiwlâhir 1232^de (12 ubat

1817) vefat etti. Kasmpaa'da Çürük-

lük'te medfundur. (I. 284)

Ahmed Bey (Kara) Dastanldr.

Kuruluunda nizamiye askerliine gi-

renlerdendir. Konya muharebesinden

am meselesine kadar bütün savalar-

da ve çatmalarda bulunmu ve mira-

lay olarak 1282'de (1865/66) emeklili-

i seçmitir. 1284'de (1867/68) vefat

eyledi. Eyüp'de medfundur. (I. 300)

Ahmed Bey (Karamanîzâde) Ali

Paa'nn ikinci oludur. Babasnn za-

mannda Trablusgarb yeniçeri aas
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oldu. 1209 sonlarnda (1795 ortalan)

Cezayirli Ali Paa'mn kaçnda baba-

s Trablusgarb vilayetini buna brakt.

Lakin küçük kardei Yusuf Paa, 8 ay

sonra a'bân 12l6'da (ubat 1796)

Tacur'a âdet üzere evliya ziyaretine

gidince ehri kapatp bunu içeri koy-

mad. Bunun üzerine Malta'ya çekil-

mitir. Amerikallar bunu getirip 1218'

de (1803/04) tekrar vali yaptlar. Ahâ-

li bana toplanp iki sene ihtilaf de-

vam etti. Yusuf Paa, 1220"de (1805)

Amerikallarla sulh yapnca Amerika-

hlar Ahmed Beyi ailesiyle birlikte

Derne'ye ve sonra aldatarak Msr'a
getirmilerdi. Orada vefat etti. (I. 278)

Ahmed Bey (Karaylanzâde) Rebi-

^oilev^'^el 1139'da (Kasm 1726) Edirne

bostancbas olup ll43'de (1730/

31) ayrld. Sonra vefat eyledi. (I. 244)

Ahmed Bey (Kavanoszâde) Hüse-

yin Paa'nn(-^) oludur. Kapcba
olarak 1276'da (1859/60) vefat etti.

Duvardibi'ne defnolundu. (L 224)

Ahmed Bey (Kaytaszâde) Sokollu

Mehmed Paa'mn kethüdas Kaytas

Aga'nm oludur. ehremini ve arpa

emini olmu, sancakbeyliklerinde ve

tara defterdarlklarnda bulunmu,
sonunda müteferrikalkla emekli ol-

mutur. III. Murad devrinin (1574-

1595) sonlarnda vefat etti. Divan sa-

hibi airdir. (L 203)

Ahmed Bey (Kemanke) Ende-
run'dan yetierek silahdar olup

940'da (1533/34) kapdan- der^^â ol-

du. 94rde (1534/35) azledilmi ve

sonra vefat etmitir. Usta kemanke
olup Okmeydan'nda menzili vardr.

ki koromu parmana takp )âizün-

ceye kadar beklerdi. (L 197)

Ahmed Bey (Kesriyeüzâde) Ebû-

bekir Bey'n(-+) oludur. Müderris

olup Zilhicce I203'de (Austos-Eylül

1789) vefat etL. (L 182)

Ahmed Bey (J5Cöse Halil Paazade)
Kapcba, evval 1172'de (Haziran

1759) sipahiler aas oldu. 1174'de

(1760/61) ikinci kapçbalga kadar

yükseldi. Sonra vefat etü. (I. 256)

Ahmed Bey (Lagos) ran seferinde

(1578) Lala Mustafa Paa'nm maiye-

tinde idi. Aleksandr Han ile beraber

stanbuLa gele i. Burada vefat etmi-
tir. (I. 203)

Ahmed Bey (Muhsinzâde) (Hac)
Abdullah Paa'mn oludur. Kâtip

olup hâcegâncan oldu. Safer 117rde
(Ekim-Kasm 1757) mevkufatç oldu.

e\"\'^âl 1172'de (Haziran 1759) süvari

mukabelecisi, 1174 (1760/61) ve

1176-'da (1762/63) iki defa Anadolu

muhasebecisi, 1179'da (1765/66) ruz-

nâme-i ev\'el, Sev^^âl llSl'de (ubat-

Mart 1768) br,muhasebeci 1184'de

(1770) surre emini oldu. Döndükten
sonra 1186"da (1772) vefat eyledi.

E^oip'de Karh^.vbayr'da medfundur.

Olu, hâcegâadan Mehmed Tâhir

Bey'dir. (I. 264^65)

Ahmed Bey (Mühre2enbai2âde)
Enderûniudur. Zilhicce 1240'da (Tem-

muz-Austos :_825) mâbeynci oldu.

Sonra vefat eylemitir. (I. 288)

Ahmed Bey (Nâhüdâ) Yemen beyi

skender Beyin veziri yerindeydi.

932'de (1526) Yemen beyi oldu. Zâ-

lim olduundan 'Hadm Süleyman
Paa'mn Hind seferi dönüünde kat-

ledilerek vefat etmitir. (I. 197)

Ahmed Bey (Pançovazâde) Silah-

orlerden ve Lofça â'yânndan olup

kapcba olrautu. Bu senelerde

(18301ar) vefat etti. (I. 290)

Ahmed Bey (Saraçzâde) Kumkap-
ldr. Sipahilerin sözü geçenlerinden



olup belal /e haindi. 1017'de (1608/

09) katledildi. (I. 208)

Ahmed Bey (Seyyid) Tersaneden

yetiip liman reisi oldu. Rebi}âile\'A'^el

1208'de (E;:<im 1793) vefat ederek

tersane ardna defnedildi. (I. 273)

Ahmed Bey (Seyyid) Sadrazam Dâ-

rendeli Mehmed Paa'mn torunudur.

Kapcba olup 1222'de (1807) ba-

baki kulu oj.du. Sonra ça\aba olup

o hizmette 1225^de (1810) vefat eyle-

di. Sultan î3âyezid kabristanma def-

nedildi. Olu ricalden Ahmed Rifat

Bey^dir. (I. 281)

Ahmed Bey (Seyyid) Terifat kale-

minden yetiip terifat kesedar oldu.

1210^da (l"95/96) terifatç, 1213'de

(1798/99) terifatç vekili oldu. Sonra

eyaletin nâ;an ve sultan kethüdas ol-

du. Receb :22rde (Eylül-Ekim 1806)

defterdar-i kk- sânî oldu. Rebi>^-

le\^^ei 1222. 'de (Mays 1807) nizam-

cedid defte:rdan olmutur. Ayaklan-

ma baladnda e\^^elce klalar bina

eminhgi srasnda hayli iyilikte bu-

lunduguncan yeniçerilere sgmd.
Cömertlii nayatn korumutur. Son-

ra 1225'de (1810) sadâret kethüdas

oldu. O sene Zilhicce'de (Ocak 1811)

vefat eyledi. (I. 282)

Ahmed Bey (Sirke Osman Paaza-

de) Kalemden yetiip hâcegândan ol-

mutur. e^^'^âl 1158'de (Kasm 1745)

Anadolu muhasebecisi, ll60'da

(1747) mevkufatç, ll65'de (1752) si-

pahi kâtibi, ll67'de (1753/54) silah-

dar kâtibi \ e Cemaziyele\a^el 1170'de

(Ocak-ubat 1757) Edirne'de iken

Seddülbahir muhafz olduysa da gi-

demeyip o sene sonunda stanbul'da

vefat edip Karacaahmet'e defnedil-

mitir. (L 254)

Ahmed Bey (Siyah) Kuruluunda

nizamiye askerliine girerek miralay

olup sonra emekli olmutur. 1261 'de

(1845) vefat edip Karacaahmet'e def-

nedildi. (I. 296)

Ahmed Bey (Sultanzâde) Dukagin-

zâde Mehmed Paa'nm oludur. Za-

im ve müteferrika olmutur. 964'de

(1557) vefat eyledi. airdi. (I. 199)

Ahmed Bey (Sultanzâde) Kalem-

den yetiip hâcegândan oldu. 1238'

de (1822/23) ulûfeciyân kâtibi olup

124l'de (1825/26) mznâme-i sânî ol-

mutur. Sonra vefat eyledi. Sultanzâ-

delerden Râid Bey(-^) ve Vefik

Bey(-»') de vardr. Bir de Zahide Ha-

nm Sultanzâde müderris Es'ad Bey,

Emine Hanm Sultanzâde Ya^kub Bey,

Rukiye Hanm Sultanzâde Ahmed
Rif at Bey, Sâliha Hanm Sultanzâde-

lerden telgrafç Pertev Bey vardr ki,

Perte\^ Bey 1306 (1888/89) ylma ka-

dar hayattayd. Bunun olu Yusuf

Hüsnî Bey sadâret m.ektûbî kalemi ha-

lifelerindendir. Hanm Sultanzâdeler-

den ulemâdan Yahya Tevfik Bey ve

mîrlivâ Hasan Kâzm Paa dahi vardr.

Safiye Sultanzâdeler bakadr. (I. 289)

Ahmed Bey (ehbâzzâde) Piyâle

Paa'nm soyundan ve vakfnn müte-

vellisi olup 25 Safer 1197'de (30 Ocak

1783) vefat etti. Atasnn türbesi yak-

nna defnedildi. (I. 268)

Ahmed Bey (Vaybelim) III. Selim

Han zamannda kurulan orduda bu-

lunduundan 124l'de (1826) ikinci

defa kurulan orduda zabit ve ksa sü-

rede binba oldu. Sonra emekli edil-

di. Fazlaca yah iken 1285^de (1868)

vefat edip Edirnekapfya La'li Çeme-
si'ne defnedilmitir. (I. 300/01)

Ahmed Beyan Efendi (Enfî) u-
hutlu Abdurrahman Efendi oludur.
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Mollalarn eskilerinden olup 1075 'de

(1664/65) vefat etti. Edirnekap'da

medfundur. Edip, air, âlim, alçak

gönüllüydü. Tâcirzâde Mescidi'ni ca-

mi yapt. (I. 220)

Ahmed Bîcan Yazczâde Mehmed
Efendi'nin kardeidir. (I. 191)

Ahmed Cenab Paa Haremden ç-

kp çenigirba olmutur. Sonra Ana-

dolu beylerbeyi olup 20 sene orada

valilik eylemitir. 969'da (1561/62)

vefat eyledi. Adil, edip, kâmil, air

olup bir ayb, arap içmeye dükün-
lüüydü. Ömründe bada kurma-m ve gülerek dilerini göstermemi-
tir. (I. 199)

Ahmed Çavu (eytan) Mehur Cü-

ce Nasûh'un avanesinden olup ihti-

sâb nâzn olmutur. 1002'de (1593/

94) sürüldü. Ardndan vefat etmitir.

160 (I. 205)^ Ahmed Çelebi 875'de (1470/71) Üs-

küdar'da bir mescid yaptrm ve ve-

fatnda oraya defnolunmutur. (I.

192)

Ahmed Çelebi [L Mehmed (Fâtih)

devrinde (1451-1481)] Ayakap Mes-

cidi 'ni yaptrd. (I. 192)

Ahmed Çelebi Feylosof (Filbos) o-
ludur. Yükselerek 889^da (1848) ba-
defterdar olmutur. 89rde (1486) ay-

rld. Sonra nianc olarak birkaç sene

sonra azledüip vefat eylemitir. (I. 194)

Ahmed Çelebi Zaanos Mehmed
Paa'mn oludur. 905'de (1499/1500)

defterdar olup 907^de (1501/02) azlo-

lundu ve daha sonra vefat etti. (I.

195)

Ahmed Çelebi Leyszâde Ahmed Pr
Çelebi'nin(->) oludur. Hoca Atâul-

lah Efendi'ye mensup olmakla az va-

kitte sahn müderrisi olmutu. Hoca-

nn vefatnda dümanlarnn buna se-

vindiini görünce mahzun olup 959'

da (1552) vefat eyledi. Kerim ve

edipti. (I. 198)

Ahmed Çelebi Emir Ali Efendi'

nin(-+) oludur. Müderris olup, Medi-

ne payesini almke inzivaya çekildi.

Rebiyülâhr 977'de Îylül-Ekim 1569)

vefat etti. Olu Nakîb Mehmed Çele-

bi'dir. (III. 497) [L 183'de vefat tarihi

970 (15.62/63) olara^<: verilmitir.]

Ahmed Çelebi Hayr sahiplerinden-

di. 975'de (1567/6S) vefat eyledi. (I.

200)

Ahmed Çelebi (Acemzâde) ranl-

larla yaknlk kurmas bu lakab al-

masna yol açt. Devi Bey'le Msr'a
gitti ve bu senelerde (1550'ler) Ku-

düs'de vefat etti. Farsça iirleri vardr.

(I. 198)

Ahmed Çelebi (Yekçem) Kara-

manldr, îlim tahsiliyle Tercüman
Yunus Zaviyesi eyni oldu. Baz ey-
ler isnadyla eyhlii alnp Eyüp'de

Nianc Paa Camii vaizi oldu. Sonra

Arab Camii'nde de vaiz oldu. 978 'de

(1670/71) vefat eyledi. "Çelebi" mah-
lasyla airdir. (I. 200/01)

Ahmed Dâi Germiyanldr. Süley-

man Paa'mn hizmetinde bulunmu
ve I. Murad devri (1361-1389) bala-

rnda vefat etmi bir airdir. Manzum
Çengnamesi varcr. iirleri eski

Türkçe idi. (I. 190)

Ahmed Day (Hoca) Rebi^âÜâhir

1050'de (Temmuz-Austos 1640) Tu-

nus beyi oldu. Cemaziyele\^^el 1057'

de (Haziran 1647) vefat etti. (I. 215)

Ahmed Dede Rodosludur. Ermiler-

den olup Yenikap'da otururdu.

1165 'de (1752) vefat edip Üsküdar'a

defnedildi. (I. 253)



Ahmed Dede Trablus Mevlevîhanesi

eyhi olup llSC^de (1766/67) Beik-

ta Mevlevîhanesi eyhi oldu. Muhar-

rem 1185'de (Nisan-Mays 1771) vefat

etti. Yerine olu Yusuf Dede geçti ve

1232'de (1817) vefat eyledi. Yerine

damad Mahmud Dede geçti ve

1234'de (1819) vefat eyledi. Yerine

Ermenak Mevlevîhanesi eyhi Seyyid

Mehmed Kadrî Dede geçti ve 20 se-

neyi akm hizmetle vefatmda yerine

Memi Dede ge;ti. 1270^de (1853/54)

vefat edince yerine Nazif Dede geçti.

1277'de (1860/61) bunun vefat üzeri-

ne hâlen eyh elan Hüseyin (Fahred-

din) Dede geçmitir. (I. 264)

Ahmed Dede (Hac) Yedikulelidir.

Ahmed Sabuhî Dede'nin(-^) yerine

Yenikap Mevi^îvîhanesi eyhi olup

Muharrem 1078^de (Haziran-Tem-

muz 1Ö67) hacda vefat etti. (I. 215)

Ahmed Dede (Kalburcu) Kütah-

ya'da Girbalc l::öyündendir. lim tah-

sili ile Abdüllâtif Efendi'den el, Mer-

kez ve a'bân Efendilerden icazet al-

d. Köyüne denerek 978'de (1570/

71) vefat eylemitir. Kefi açk olup

herkese ziyafet verirdi. (I. 201)

Ahmed Ebû'l Abbas Efendi aml
Yusuf Efendi'nin oludur. 1019'da

(1610) vefat eyledi. Ahhârü'd-Dü-

verm yazardr. (I. 208)

Ahmed Efendi Baminare Tekkesi

eyhi olup Bur.sa'da Nakibendî ricâ-

lindendir. 900'de (1495) vefat eyledi.

Orada defnedildi. (I. 193)

Ahmed Efenci Abdurrahman Efen-

di'nin oludur. Bursa'da Emir Sultan

Tekkesi eyhiydi. Vefatnda [935

(1528)1 tekkeye defnedildi. (I. 197)

Ahmed Efencd Merkez Muslihiddin

Efendi'nin(-^) oludur. Akçaköy'de

oturup ilim tahsil eyledi. Babasnn

yerine eyh olup 963'de (1556) vefat

etti. Kamusu tercüme etti ve baz ri-

saleler yazd. (I. 198; IV. 363)

Ahmed Efendi Kazvinlidir. Sahabe-

den Said b. Zeyd'in soyundan Abdü-

leweln oludur. 982'de (1487) do-

up 5 yanda hafz olmu ve 27 ya-

nda feu^âya mezun edilmitir. Sonra

müderris olup ran'a yaplan seferde

padiahn yannda bulunmutur.

966'da (1559) vefat etti. Kelâm ilmin-

de mahirdi. sagociye ve Seyyid e-

rife haiyeler yazd. (I. 199)

Ahmed Efendi Ebûssuûd Efendi'nin

oludur. ehzade Medresesi müder-

risi olup Cemaziyelevvel 970'de

(Ocak 1563) 26 yanda vefat etmi-

tir. Babasnn mektebinde medfun-

dur. Fâzl olup Arapça iir söylemeye

muktedirdi. (L l69; L 199)

Ahmed Efendi Hayreddin Hzr
Efendi'nin(-+) oludur. 944'de (1537/

38) dodu. Müderris, 968'de (1560/

61) am kads olarak Zilhicce 970'de

(Temmuz-Austos 1563) vefat etti. (I.

199; II. 315)

Ahmed Efendi Lârendeli Mahmud
Âsimin oludur. Müderris olup 971'

de (1563/64) vefat eyledi. Fâzl, din-

dar, cemaate müdavimdi. II. Selim ile

çekimesinde ehzade Bâyezid 1000

filori gönderip duasn ve yoldaln
taleb eylediyse de çekingen davran-

d. Halveti idi. Eserieri: 12 ciltiik Tef-

sir ki, Mücadele Sûresi'ne geldiinde

vefat etmekle tamamlayamamtr,

letâifname. (I. 199/200)

Ahmed Efendi Molla Arab'n karde-

i Mahmud Efendi^nin oludur. Mü-

derris olup 977'de (1569/70) vefat

eyledi. Cömert ve yumuak huyluy-
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du. Dökmec Mescicli'ni yaptrd.

Sonra neslinden Hüseyin ah Efendi,

bunu tamir eyledi. Arapça ve Türkçe

iir söylerdi. Eserleri : Muhtasar
erh-î Zeylâ'i erh -i Miftâb, erh -i

Hidâye, Arapça Tarih -i Âl-i Selçuk,

manzum Husrev u îrîn, manzum
ah u Gedâ. (L 200)

Ahmed Efendi Bosnaldr. Müderris

olup Receb 983 'de (Ekim 1575) vefat

etti. Hattat ve âlimdi. RisaleA Seyfiye

ve Kalemiye eseridir . (I. 201)

Ahmed Efendi Buharaldr. Naki-

bendî eyhlerinden olup stanbufa

gelerek Unkapanfna yerleti. Acem
eyhlerinden çok kiiyle sohbet etti.

III. Murad'm inand biri oldu. Be-

kârd. 984'de (1576) vefat eylemitir.

Üzerine padiah buyruuyla türbe

yapümtr. (I. 203)

Ahmed Efendi AbdüUâtif Efendi'

nin(-+) oludur. Müderris olup 983 'de

(1575/76) Trablusam mollas oldu.

986^da (1578) vefat eyledi. (III. 359)

Ahmed Efendi Karahisar- Sâhibli-

dir. Müderris olup 987'da (1579) ve-

fat etmitir. Âbiddi. Bir defa bindii

gemi batnca bir taa çkp orada 10

gün kadar bir kalembek tebih tane-

siyle geçinmi ve sonra bir gemi ge-

çip bunu almtr. (I. 202)

Ahmed Efendi Haleblidir. Mehmed
Efendimin oludur. afiî mezhebin-

den ve orann ulemâsmm reisiydi.

990 'da (1582) vefat etmitir. Mugnrl-

Lebih tercümesi Kâfiye erhi, âfye
erhi ferâizden bir kitap ve bir man-

zumesi vardr. (I. 203)

Ahmed Efendi stanbulludur. Mü-
derrislerin fâzllarndan olup e\^^âl

994'de (Eylüi-Ekim 1586) vefat eyle-

di. (I. 203)

Ahmed Efendi Kazasker Hasan
Bey'in oludur. 960'da (1553) dodu.
Müderris, 993'de (1585) tlaleb molla-

s, Ramazan 994'de (Austos 1586)

am mollas olup e\^^âl 995 'de (Ey-

lül 1587) vefat eylemiti]\ Güzel ah-

lâk sahibi olup edebiyat.a ilgisi var-

dr. Gençliinde gayet güzel olup pa-

diah ulemâ elbisesi ile huzurlarna

kabul buyurmu, Mûsâhib Celâl

Beye "dediin kadar varm" demi
ve hsanda bulunmutur Olu Mus-

tafa Efendi'dir(->). (I. 204)

Ahmed Efendi Güzelce 'inan Efendi"

nin oludur. Müderris ve Rodos müf-

tüsü olup ev^^âl 996^da lylül 1588)

vefat eyledi. Kabiliyetliyd:. (I. 204)

Ahmed Efendi Galatalcr. Müderris

olup Rebiyüle\^^el 1006'da (Ekim 1596)

vefat eyledi. Dili temizdi. 3. 205)

Ahmed Efendi Vlsr'da Mesir köyün-

dendir. Kraat ve tecvid örenip stan-

bul'a geldi. eyhülkurrâ ^^^e Eyüp Ca-

mii imam olmutur. lOCö'de (1596/

97) vefat eyledi. Mehmec Paa türbe-

si haziresinde defnedildi. (I. 205)

Almed Efendi emseddin Muham-
med b. Ahmed b. Yunus un oludur.

Msrldr. mam, muhadclis ve zama-

nn fakihlerinin reisiydi. 1020 'de

(1611) vefat eyledi. (I. 2C8)

Ahmed Efendi Bosnaldr. Tara
defterdarlklarnda gezdi. I. Ahmed
devrinde (1603-16 17) vefat eylemi-

tir. Muhasebeci Mescidi ni yaptrd.

(I. 205)

Ahmed Efendi Bursalcr. Müderris

olup Ramazan 1027'de (Austos-Ey-

lül I6I8) vefat etti. (I. 209)

Ahmed Efendi AyaldH*. Süleyman

Efendi'nin oludur. Müderris, Yenie-

hir, Mekke, am, E^âip, 2mir, iki defa



Selanik, H.leb mollas olup emekli ol-

du. a'bân 1028^de (Temmuz-Agustos

1619) vefat etti. Cömert, merhametli,

yumuak huylu, seksenlik bir pîr idi.

(I. 209)

Ahmed Efendi Muharrem Paa'

nm(-^) oludur. Alk bir müderris

olup 1032de (l623) ekya elinde e-

hid olmu:ur. (IV. 98)

Ahmed E:?endi Vildan Efendi'nin o-
ludur. Sof^'a'da dodu. Babas Anado-

lu'dan göçmütü. Çalp kad oldu.

Sonra Lala Mehmed Paa'ya balana-

rak tezkireci, ordu kads ve müderris

oldu. Ramazan 1013'de (Ocak-ubat

l605) Sofya mollas olup 10l4'de

(1605/06) stanbul'a geldi ve Mekke

payesi olcu. Sonra Diyarbekir, Anka-

ra ve iki kere Sofya mollas oldu.

1033'de (1623/24) azledildikten sonra

vefat etti. Fâzl, tarih ve edebiyata vâ-

kf, cömert, güzel ahlâk sahibiydi. (I.

211)

Ahmed ilfendi Tirelidir. Aydn Ye-

niehirince müderris, müftü ve sonra

Nakibendî oldu. Sonra Hekim Çele-

bi Zaviyeti'ne eyh oldu. L Osman'n

Lehistan ^.eferi srasnda stanbul'da

eyhülisk/m kaymakam oldu ve

1034'de (:_624/25) vefat eyledi. Zahir

ve bâtn mamurdu. Olu brahim

Efendi, yerine eyh oldu. (L 211)

Ahmed Efendi Râî Hasan Efendi'nin

olu olup 985'de (1577) dodu. Mü-

derris olup Ramazan 1035 'de (Hazi-

ran 1626) vefat etti. Güzel ahlâk sahi-

bidir. (I. 211)

Ahmed Efendi Mora'da Motonlu-

dur. Müderris, Receb 103rde (Mays

1622) Kudüs mollas olduysa da has-

tah yüzünden gidemeyip Eyüp,

sonra Yeaiehir ve Msr mollas ol-

du. 19 Si:fer 1039'da (8 Ekim 1029)

vefat etti. Bilgili, sâdk, doru idi. (I.

212)

Ahmed Efendi Kaleciklidir. Müder-

rislerin fâzUarndand. 1039'da (1629/

30) vefat etti. (I. 212)

Ahmed Efendi Hekim îshak'n da-

mad ve müderrisdir. 1047 'de (1637/

38) vefat eyledi. (I. 213)

Ahmed Efendi Ayntabl îvâz Efen-

di'nin oludur. îstanbuPa geldi. Mü-

derris ve 1030'da (l621) sahn müder-

risi oldu. Sonra Diyarbekir, Kudüs,

am, Eyüp ve Msr mollalklarnda

bulundu. Muharrem 1048'de (Mays-

Haziran 1638) azledilmi olarak vefat

etmitir. Fâzl ve dindard. (I. 213)

Ahmed Efendi Hamidli eyh Ali

Efendi'nin olu olup Süleymaniye

müderrislerinden olmutur. Zilhicce

1048'de (Nisan 1639) vefat eyledi. Sa-

lih bir zat idL (I. 213)

Ahmed Efendi Müderris olup her

fende mahir ve her eyden bahset-

meyi severdi. Zilhicce 1048'de (Nisan

1639) vefat etti. (I. 213)

Ahmed Efendi Geylânl Tevfik

Efendi'nin(->) oludur. Müderris ve

Edirne mollas olup Receb 1050^de

(Ekim-Kasm l640) vefat etti. Bakara

Sûresime bir haiye yazmtr. Olu
Mustafa Efendi'dir(-^). (I. 214; II. 54)

Ahmed Efendi Usturumcaldr. s-

mail Rûmî Efendi'nin halifesidir. Bur-

sa'da Harabe Hamam yaknnda tek-

ke yapp 1038'de (1628/29) eyh ol-

mutur. 1051'de (1641/42) vebadan

vefat eyledi. Tekkesinin mihrab

önünde medfundur. (I. 214)

Ahmed Efendi Hay^^ât Muslihiddin

Efendi'nin oludur. Müderris ve Sof-

ya mollas oldu. 1054'de (1644) vefat

etti. (I. 214)
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Ahmed Efendi 1045'de (1635/36)

Mehmed Paa Tekkesi'ne eyh okp
1055'de (1645) vefat etti. (L 215)

Ahmed Efendi Mazhar Efendi'nin

damaddr. Müderris ve Medine mol-

las olup eyhülharemin gadri ile

1059'da (1649) Ravza-i Mutahhara ya-

knnda ehid oldu. Salih ve dindard.

(I. 216/17)

Ahmed Efendi Muhzrba Mehmed
Efendi*nin oludur. Müderris olup Ce-

maziyelev^'^el 1059'da (Mays 1649)

vefat etmitir. (L 217)

Ahmed Efendi Enderun'dan yetiip

doancba oldu. evval 1058'de

(Kasm-Aralk l648) Siiistre beylerbe-

yi olup sonra Anadolu beylerbeyi ol-

du. 106l'de (1651) deniz savanda
ehid olmutur. (I. 217)

Ahmed Efendi Muid Ahmed Efen-

_^ di'nin kardei Mustafa Efendi'nin o-
ludur. Müderris, fetA'^â emini ve Medi-

ne mollas oldu. Ramazan 106l'de

(Austos-Eyiül 1651) azledilmi ola-

rak vefat etti. Emir Buhar'de med-
fundur. (I. 217)

Ahmed Efendi ir^^anldr. Müderris

ve Mekke mollas olup azledilmi

olarak Zilhicce lOöS'de (Eylül 1658)

vefat etti. Fâzldr. (I. 219)

Ahmed Efendi Rodosludur. Müder-

ris olup Cemaziyele\^'^el 1095 'de (Ni-

san-Mays l684) vefat etti. Alçakgö-

nüllüydü. (I. 224)

Ahmed Efendi Müderris iken Cema-

ziyele\^'el 1098'de (Mart-Nisan 1687)

vefat etti. (I. 224)

Ahmed Efendi Diyarbekirlidir. Ba-

bâli ricalinden olup 1099'da (l688)

Almanya elçilii verildiinde istifa et-

mekle Bursa'ya sürülüp katledilmi-

tir. (I. 225)

Ahmed Efendi Matl;)ah emini olup

kötü hallerinden dolay olu masraf-

hümâyûn kâtibi Mehmed Efendi(-^)

ile birlikte liorde (1689/90) azledil-

mi ve vefat etmitir. (I. 22ö)

Ahmed Efendi Burgosludur. Mü-

derris olup Cema2iyede\^^^el 1106 'da

(Aralk l694/Ocak 1695) vefat eyle-

mitir. (I. 229)

Ahmed Efendi Karamanl Mehmed
b. Hac smaifin oludur. Müderris

ve Medine mollas oldu. Azledilmi

olarak 23 ewâl 1107'de (26 Mays
1696) vefat etmitir. Edirnekapfda

medfundur. Zengin ve bezirgan tabi-

ath idi. (I. 230)

Ahmed Efendi Konyaldr. Müderris

ve Konya müftüsü, sonra Diyarbekir

mollas oldu. Azilden ^onra hastalanp

Konya'ya gitti ve 1107'de (1695/96)

vefat eyledi. Fâzld. (I. 230)

Ahmed Efendi Güzelhisarldr. Mü-

derris, Bursa mollas oldu. Azledilmi

olarak 1109'da (1697/98) vefat etti.

(I. 231)

Ahmed Efendi Sey^dd Mehmed
Efendimin olu ve e^yhülislâm Fey-

zullah Efendi'nin kardeidir. Bu saye-

de müderris ve Cemaziyelâhir 1110'

da (Aralk 1698) stanbul pâyesiyle

Mekke kads oldu. Safer 1113'de

(Temmuz 1701) vefa: etmitir. Fâzl

ve denâ huyluydu. C- 232)

Ahmed Efendi Edirnelidir. Müderris

olup Rebiyülâhr llj5'de (Austos-

Eyiül 1703) vefat eyledi. (I. 233)

Ahmed Efendi Vanl Mehmed Efen-

di'nin oludur. Müderris olup ksa

sürede molla oldu. Safer lllO'da

(Austos 1698) stanbul payesi olup

1115'de (1703) Bursa'ya sürüldü ve

Rebiyülâhr'de (Aus:os-Eylül 1703)



Burgos'da ehid edildi. Zengin, gay-

retli, hotu. Olu Ebûbekir Efendi^

dirM. (I. 233/34)

Ahmed Hfendi Vezirlerin divan

efendiligir.den yetiip hâcegândan

oldu. 1109 da (1697/98) yeniçeri kâti-

bi, azilder sonra 1113'de (1701/02)

ciz^^e muhasebecisi olmutur. 1114'

de (1702/03) Daltaban Mustafa Pa-

a'ya idcLetli baglhmdan dolay

onun azlinde hapsedilmi, gözden

dümü ve sonra \^efat etmitir. (I.

233; IV. 893)

Ahmed Efendi Akhisarl Mehmed
Efendi'nin oludur. a'bânzâde'nin

kethüdâhgmdan müderris ve sonra

Bosna mclas oldu. Ramazan 1115'

de (Ocak 1704) vefat etti. (I. 234)

Ahmed Efendi Ewplü Bayram'm

oludur. Müneccim-i sân, 1109 'da

(1697/98) müneccimba ve müderris

oldu. Cemaziyelâhir 1118'de (Eylül

1706) vefat etti. Srttekke'de medfun-

dur. Takvimleri doru idi. (I. 236)

Ahmed Efendi Süleyman Paa'nm iç

aalar hoc:as ve müderris olup Cema-

ziyelewel 1127'de (Mays 1715) vefat

etmitir. (I. 238)

Ahmed Efendi eyhülislâm Feyzul-

lah Efendi'nin üçüncü oludur.. Mü-

derris, moda, Cemaziyelev^^el 1112'de

(Ekim-Kasm 1700) stanbul payesi,

Cemaziyelâhir 1113'de (Kasm 1701)

Anadolu oâyesi, Muharrem 1115'de

(Mays-Haziran 1703) Rumeli payesi

olmutur. Babas vefat ettikten sonra

kardelerimle Magosaya gönderildi.

Sonra arpalk A'^erildi. 21 Zilka'de 1128'

de (6 Kasm 1716) vefat etti. Dindar ve

gösterie dükündü. (I. 239; IV. 893)

Ahmed Efendi Durmu Efen-

di'nin(-^) oludur. Edirne kads ve

Mekke payesi olup Rebiyülâhr

11 29 'da (Mart-Nisan 1717) vefat et-

mitir. (III. 256)

Ahmed Efendi Bonak Abdullah'n

oludur. Müderris, Haremeyen evkaf

müfettii kâtibi oldu. a'bân 11 29 'da

(Temmuz-Austos 1717) vefat edip

Emir Buharî'ye defnedildi. Sak ilmin-

de ustayd. (I. 240)

Ahmed Efendi Bosnaldr. Müderris,

Konya, Erzurum mollas oldu. a'bân

1129'da (Temmuz-Austos 1717) ve-

fat eyledi. (I. 240)

Ahmed Efendi Yusuf Paa'mn ima-

m olmas sayesinde müderris, Sakz

mollas olup Muharrem 1136'da

(Ekim 1723) vefat etmitir. (I. 242)

Alnned Efendi Atâullah Mehmed
Efendimin(-^) oludur. Müderris

olup 13 Rebiyülâhr 1136'da (10

Ocak 1724) vefat eyledi. (III. 476)

Ahmed Efendi Manav Abdurrah-

man'm oludur. Müderris olup Ce-

maziyelâhir 1136'da (Mart 1724) ve-

fat eyledi. (I. 242)

Ahmed Efendi Trabzonlu olup mü-

derristi. a'bân 1136'da (Mays 1724)

Mekke'de vefat etti. (I. 237)

Ahmed Efendi Kad Mehmed Efen-

di'nin olu ve Rfkî Efendi'nin kz
kardeinin oludur. Müderris ve Sof-

ya mollas oldu. Zilhicce 1138'de

(Austos 1726) vefat etmitir. (I. 244)

Ahmed Efendi Konyaldr. Müderris,

Galata, Bursa mollas oldu. Fetva emin-

liginde de bulundu. Zilhicce 1139'da

(Temmuz-Austos 1727) vefat etti. Fa-

kihdir. (I. 244)

Ahmed Efendi Ayntabldr. Müderris

olup ll43'de (1730/31) Kudüs mollas

oldu. Daha sonra vefat etmitir. (I.

246)
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Ahmed Efendi Seyfîzâde ibrahim

Efendi^ nin(-+) damaddr. Il43'de

(1730/31) Haleb mollas olup 1144'

de (1731/32) azledildikten sonra ve-

fat eyledi. (I. 117)

Ahmed Efendi Kahve rüsumu kâtibi

olup ll45'de (1732/33) vefat edip

Eyüp'e defnedilmitir. (I. 245)

Ahmed Efendi Damad Hüseyin Pa-

a'nn imam olup müderris olmutu.

zmir, sonra Edirne mollas oldu.

1150'de (1737/38) vefat eyledi. Olu,
sudûrdan Atf Efendi' dir. (I. 246)

Ahmed Efendi Üsküdarldr. Müder-

ris, Diyarbekir mollas oldu. 1151'de

(1738/39) vefat evlemitir. airdir. (I.

246)

Ahmed Efendi Saray imam olup

"Makiyani" diye tannmt. 1153'de

(1740) vefat etmitir. (L 248)

166 Ahmed Efendi Hazine-i hümâyûn
kâtibi olup saraydan hâcegânlk ve

küçük ruznâmecilikle çkü. 11 45 'de

(1732/33) ehremini, ewâl ll48'de

(ubat-Mart 1736) cebeciler kâtibi

olup çeitli görevlerde bulunduktan

sonra ev'A^âl 1156'da (Kasm-Aralk

1743) silahdar kâtibi olmutu. Sonra

A'^efat eyledi. (I. 250)

Ahmed Efendi Yeniçeri halifesiydi.

1156'da (1743) vefat edip Edirneka-

prya defnedilmitir. (L 249)

Ahmed Efendi Padiah imam Ali

Efendi'nin(-*) oludur. Babasnn
1103^de (1691/92) vefaü üzerine hala-

snn olu Hasan Efendi padiah ima-

m olunca ondan boalan Valide Sultan

Camii (Yeni Cami) hatipliine getirildi.

11 59'da (1746) o hizmette vefat etti.

Olu Mehmed Efendi'dir(-^). (III. 519)

Ahmed Efendi Hac Mehmedn o-
ludur. Ünlü hattat olup llöO'da

(1747) vefat etti. (I. 250)

Ahmed Efendi Bostan Camii imam
ve eyhülkurrâ clup 12 Rebiyülâhir

ll62'de (1 Nisan 1749) vefat eylemi-

tir. (I. 251)

Ahmed Efendi Müneccimba, mü-

derris ve sonra Bursa mollas ve Mek-

ke payesi oldu. tv^âl 1159'da (Ekim-

Kasm 1746) hekimba olup ardndan

stanbul payesi verildi. Muharrem
ll6l'de (Ocak 1^'48) ayrld. Muhar-

rem ll63'de (Ara.k 1749) Mekke ka-

ds olup orada vefat eyledi. Olu
Emin Mehmed Ef:mdi'dir(-^). (I. 252)

Ahmed Efendi Defterî olup ll64'de

(1751) vefat eyledi. (I. 250)

Ahmed Efendi Nureddin Cerrahî

halifelerinden Hâcegî Camii eyhi

olup Kadrga'da Mehmed Paa Der-

gâh'na eyh oldu. Il65'de (1752) ve-

fat eyledi. Resmî Mescidi'nde Resmî

Mahmud Efendinin yanma defno-

lundu. (I. 253)

Ahmed Efendi Kütahyaldr. Müder-

ris, am ve Muha Tem 1141 'de (Aus-

tos 1728) Msr mollas oldu. L Mah-

mud devri (1730-1754) balarnda ve-

fat etti. (I. 245)

Ahmed Efendi Seyfîzâde damad
olup mevâiîdencir. I. Mahmud devri

(1730-1754) balarnda vefat etti. (I.

245)

Ahmed Efendi Sinopludur. Müder-

ris ve 1139'da (l"76/27) Gence kad-

s oldu. I. Mahmud devri (1730-1754)

balarnda vefat etti. (I. 245)

Ahmed Efendi Jsküdarldr. Müder-

ris ve Diyarbeki: mollas oldu. Zil-

ka^de ll68'"de (Austos 1755) vefat

etti. Haydarpaa'da medfundur. (I.

254)

Ahmed Efendi Göynüklüdür. Mali-

yeden yetiip e A^âl 11 55 'de (Aralk



1742) hâcegândar. olarak cebeciler

kâtibi olmutu. 12 ewâl 1158'de (7

Kasm 1745) defterdar- kk- sânî ol-

du. 14 sene sonra a'bân 1172'de (Ni-

san 1759) bu hizmette vefat eylemi-

tir. Üsküdar'da medfundur. Ya
lOO'ü geçmiti. (I. 256)

Ahmed Efendi ^\khisari Mahmud
Efendi'nin oludur. Müderris olup

1173'de (1759/60) vefat eyledi. Edir-

nekaprda medfundur. (I. 256)

Ahmed Efendi Bosnal Hüseyin'in

oludur. Müderris olup 1175'de

(1761/62) vefat eylemitir. îstiârâf,

ârâtü'l-A'lâmiye adyla erhetmi-

tir. (I. 257)

Ahmed Efendi öhretî Mehmed De-

demin(-^) yerine ll69'da (1755/56)

Eyüp'deki ah Sultan Tekkesime

eyh olup l75xle (1761/62) vefat

eyledi- (IV. 241)

Ahmed Efendi Trabzonludur. Mü-

derris iken 1175' le (1761/62) vefat

eyledi. Edirnekaprda medfundur. (I.

256)

Ahmed Efendi Ebûbekir Paa'nm

imamdr. Müderris, Muharrem 1176'

da (Temmuz-Agustos 1762) Kudüs

mollas oldu. Dana sonra vefat etti.

(I. 258)

Ahmed Efendi Müderris, molla, fet-

va emini olup 1170'de (1756/57) s-

tanbul kads olarak 117rde (1757/

58) azledildi. 16 Ramazan 1176'da

(31 Mart 1763) vefat edip Bahariye'ye

defnedildi. Olu Mehmed Said Efen-

di'dir. (I. 257)

Ahmed Efendi S uitan Bâyezid-i Velî

vakf kâtibi olup 1179'da (1765/66)

vefat etti. E^lip'de medfundur. (I. 258)

Ahmed Efendi ';:'usuf Efendi'nin da-

mad olup hâcegandan oldu, 117rde

(1757/58) masraf- ehriyârî olup

1176'da (1762/63) bamuhasebeci ol-

du. 1179'da (1765/66) ayrld ve vefat

eyledi. (L 259)

Ahmed Efendi Gümrükçü shak

Aga'nm damaddr. Kaynpederinin

zamannda kereste gümrükçüsü ol-

du. Sonra dârüssaâde yazcs olup

kaynpederinin vefatnda 1176'da

(1762/63) gümrükçü oldu. Zilhicce

1 179'da (Mays 1766) ehremini, son-

ra Enderun bina emini olup 1181 'de

(1767/68) vefat eyledi. Eyüp'de med-

fundur. (I. 261)

Ahmed Efendi Ali Paa imamdr.

Müderris ve molla olup Zilhicce 1182'

de (Nisan 1769) Medine mollas oldu.

Daha sonra vefat eyledi. (I. 262)

Ahmed Efendi 1182'de (1768/69)

ordu hekimbas olup Cemaziyelev-

vel 1183^de (Eylül 1769) ordu kads
hastalandnda tptaki cahillii orta-

ya çkm ve kad vefat etmeden ev-

vel bu hizmetten azledilmitir. Sonra

vefat etti. (I. 263)

Ahmed Efendi Akehirli Hac Paa'

nm oludur. 1183'de (1769/70) mîri-

mîran olup bu senelerde (1770'ler)

vefat etti. (I. 263)

Ahmed Efendi Giritlidir. Müderris

ve Mekke mollas olup azlolunmu-

mr. 15 Rebiyüle\^^el 1190'da (4 Mays

1776) vefat eyledi. Karacaahmet'e

defnedildi. (I. 266)

Ahmed Efendi Tavanlhdr. Bur-

sa'da Dâye Hatun Mescidi imam olup

eyh Sadrî'ye damad olduundan

eyhlik yolunda ün kazanmt. 1190'

da (1776) vefat eylemitir. (I. 266)

Ahmed Efendi Cizye kesedar ve hâ-

cegandan oldu. 1195^de (1781) vefat

edip Edirnekapfya defnedildi. (I. 267)
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Ahmed Efendi Za'feranboluluciur.

Müderris ve 1195'de (1781) Selanik

mollas oldu. Sonra vefat eyledi. (I.

267)

Ahmed Efendi Hz. Ahmed Rfaîmin

soyundan olup eyhlerdendi. Hac
sonras 1197'de (1783) stanbul'da

vefat edip Egrikaprya defnedilmitir.

(I. 268)

Ahmed Efendi Kiçi Mustafa Efendi-

zâdedir. Maden halifesi ve hâcegân-

dan olmutur. 1198 'de (1784) vefat

etti. Kocamustafapaa'ya defnolun-

mutur. (I. 269)

Ahmed Efendi Hadmdr. Çalp
âlim ve müderris oldu. 1195'de (1781)

Üsküdar mollas olmutu. Zilhicce

1202'de (Eylül 1788) vefat edip Edir-

nekap'ya defnedilmitir. (I. 270)

Ahmed. Efendi Yeniçeri kalemi ba-
haiifesi olup 21 Receb 1203'de (17

Mart 1789) vefat eyledi. Topkaprda
babas Çorbac Mustafa Aa'mn yan-
na defnolunmutur. (L 270/71)

Ahmed Efendi Müderris ve Avasof-

ya dersiâmlarndandr. Safer 1212'de

(Austos 1797) vefat eyledi. Ayasof-

ya'da defnedildi. (I. 274)

Ahmed Efendi Divriklidir. Dârüssa-

âde aas yazcs olmusa da 1212'de

(1797/98) hrs azil sebebi oldu. Son-

ra hâcegândan ve mansp sahiplerin-

den olarak vefat eyledi. (I. 282)

Ahmed Efendi Müderris olup kas-

sam kâtipliinden ayrlm olarak Sa-

fer 1215^de (Temmuz 1800) vefat etti.

(L 276)

Ahmed Efendi Bir okçunun olu-
dur. Kemankelikte usta olup ilmi ve

zekâsyla III. Selim'e mabeyinci oldu.

Sonra srkâtibi dahi olup Rebi^öilev-

vel 1222'ye (Mays 1807) kadar hiz-

met etmi ve katiedilmitir. Nüfuzlu

ve edep sahibiydi. (E 278)

Ahmed Efendi Gümrükçü Osman
Paamn adamdr. Galata gümrüü
nâzn olmutur. Zilka'de 1225'de

(Aralk 1810) vefa: edip Haydarpa-

a'ya defnedilmitir. (E 282)

Ahmed Efendi aphane emini,

1226'da (1811) Haremeyn muhase-

becisi oldu. Bu senelerde (18101ar)

vefat eyledi. (I. 283)

Ahmed Efendi Eokad Ebûbekir

Efendi 'nin(-+) oludur. zmir mollas

olup 15 Ramazan 1225'de (14 Ekim
1810) vefat eyledi. Zeyneb Sultan Ca-

mii'ne defnedildi. Olu Ebûbekir

Bey'dir(-^). (I. 282; I. 180)

Ahmed Efendi Sadrazam zzet Meh-
med Paamn kayndr. Müderris ve

1227'de (1812) Kudüs mollas oldu.

Sonra vefat etti. (I. 283)

Ahmed Efendi Yahyâzâdemin kar-

deinin olu olup müderris, mahreç,

sonra Msr mollas, 1211 'de (1796/

97) Medine mollas ve 1215'de (1800/

01) stanbul kad:s olup 12l6'da

(1801/02) ayrlm ve sonra Anadolu

payesi olmutur. 1227'de (1812) vefat

ederek Süleyman iye'ye defnolun-

mutur. Bilgiliydi. (I. 283)

Ahmed Efendi Müderris ve bâbüs-

saâde aalar mu^limiydi. 1230'da

(1815) vefat edip Üsküdar'da Miskin-

ler'e defnedildi. (E 284)

Ahmed Efendi eyhülislâm Hac Ha-

lil Efendi'nin(->) yeeni ve tahtaba

Hac brahim Efendimin oludur. Mü-
derris olup 10 Receb 1233'de (l6 Ma-

ys 1818) vefat etmitir. (II. 304)

Ahmed Efendi Babâli'den yetiip

sadâret mektupçu^^u olarak azledil-

mi, sonra rikâb mektupçusu ve 1237'



de (1821/22) n'.ukabelecisi olmutur.

Daha sonra vefat eyledi. (I. 286)

Ahmed Efendi Valide kethüdas Yu-

suf Aga^nm kethüdâsdr. Zilhicce

1240'da (Temnuz-Austos 1825) ve-

fat ederek Üsküdar'da Duvardibi'ne

defnedildi. Damad Vâizzâde Abdul-

lah Efendi'dir(-^). (III. 397)

Ahmed Efendi Aa Hüseyin Paa'

nn kethüdas olup 124rde (1825/

26) kapcba olmutur. Sonra vefat

etti. (I. 290)

Ahmed Efendi Sa'dîye tarikatmdan

olup Ahmed Râid Efendi'nin(-^) 5

Rebiyülâhr 1245'de (4 Ekim 1829)

vefaü üzerine Fmdkîzâde Dergâhrna

eyh oldu. Ksa süre sonra vefat etti.

Tekkede medfundur. Yerine Osman

Efendi(->) geçti. (I. 283)

Ahmed Efencii Karamanldr. Devri-

ye mollas olup bu senelerde (1830'

ar) vefat etti. (I. 293)

Ahmed Efendi Piyâle Paa'nm so-

lgundandr. 1245^de (1829/30) vefat

evledi. Atasmm camiine defnedildi.

(I. 290)

Ahmed Efendi Saçl Hac Ahmed
Efendi'nin(-^) olu veya torunudur

Halveti eyhle :inden olup Sultan Ah-

med Camii vaizi oldu. 22 ewâl 1246

da (5 Nisan 1831) vefat eyledi. Eyüp

de Kâgarî yaknnda medfundur

Olu Ahmed AtâuUah Efendi'dir(-^)

(I. 263)

Ahmed Efendi Hac Evhad Tekkesi

eyhi olup l6 Muharrem 1247^de (27

Haziran 1831) vefat etti. Kocamusta-

fapaa'ya defr edilmitir. (I. 291)

Ahmed Efendi Hâcegânlkla defter-

dar kesedan ve 1248'de (1832/33) ta-

rihçi oldu. Sonra vefat etti. (I. 291)

Ahmed Efendi Müderris ve Hare-

meyn müfettii olup 1252'de (1836/

37) vefat etmitir. (I. 293)

Ahmed Efendi umnuludur. Kad-

zâde Tâhir Efendi mensubatmdandr.

Müderris, 1243'de (1827/28) Bagdad

mollas ve o sene Üsküdar pâyesiyle

evkaf müfettii, sonra bilâd- hamse

mollas oldu. 1250'de (1834/35) Me-

dine mollas oldu. Rebi)aile\^^el 1254'

de (Haziran 1838) vefat eyledi. Fâzl

ve âlimdir. (L 293)

Ahmed Efendi Ali'nin oludur.

Trablus ulemâsndan olup 1254'de

(1838/39) vefat' etti. îttisal-i Ayât

yazmtr. (I. 293)

Ahmed Efendi Pirlepelidir. Müder-

ris, 1239'da (1823/24) evkaf müfetti-

i, sonra mahreç mollas oldu. 1241'

de (1825/26) Bektaîler için Rumeli'

ye gönderildi. 1246'ya (1830/31) ka-

dar tahkikatta bulundu. Rebiyüle\'vel

1251'de (Temmuz 1835) am mollas

ve 1252'de (1836/37) Medine mollas

oldu. Görev süresi bir sene uzatlarak

ödüllendirildi. 1253'de (1837/38) s-

tanbul payesi olup 3 Rebiyülev\'-el

1256'da (5 Mays 1840) vefat eyledi.

Fâzdd. Olu mevâlîden Abdürraûf

Efendi'dir. (I. 293)

Ahmed Efendi Babaköylüdür. eyh
olup 1257'de (1841) vefat eyledi.

Tuhfe-i Vehbîyi erhetmitir. (L 294)

Ahmed Efendi Tersanede sergi hali-

fesi olup 1257'de (1841) vefat etmi-

tir. (I. 294)

Ahmed Efendi Karahisarldr. Mü-

derris ve molla oldu. 1251'de (1835/

36) Es'ad Efendi'nin ran elçilii sra-

snda stanbul kadl ve tak\dmhane

nâzn vekili oldu. e\^^âl 1254'de

(Aralk 1838/Ocak 1839) Msr molla-
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s ve 1256'da (1840) Medine mollas

oldu. Zilka'de 1257'de (Aralk 1841/

Ocak 1842) vefat eylemitir. Fâzldr.

Olu Mehmed Es 'ad Efendi 'dir(-^).

(I. 294)

Ahmed Efendi Msrldr. Müderris,

tabip olup Zilhicce 1260 'da (Aralk

1844) vefat etmitir. (I. 295)

Ahmed Efendi Silistreli Mustafa

Efendi 'nin(->) oludur. Babasnn ye-

rine Mustafa Paa Dergâh eyhi ol-

du. 3 Muharrem 1260 'da (24 Ocak
1844) vefat etti. (IV. 471)

Ahmed Efendi Müderris, dersiam-

dr. 1262 'de (1846) vefat edip E^njp'e

defnedildi. (I. 296)

Ahmed Efendi Kütahyaldr. Müder-

ris ve dersiam oldu. Srasyla Selanik

mollas. Zilhicce 1247'de (Mays
1832) Mekke payesi, Cema2iyele\^el

170 1263'de (Nisan-Mays 1847) stanbul

payesi oldu. 1265 (1849) senesinde

vefat eylemitir. Fâzld. (L 296)

Ahmed Efendi Adanaldr. Müder-

ris, Girit mollas, Rebi^njlâhir 1273'de

(Aralk 1856) Edirne payesi, Cemazi-

yele\a^el 1274'de (Aralk 1857/Ocak

1858) Medine mollas oldu. O sene

sonunda vefat eyledi. Âlimdi. Birlikte

getirdii ailesinden ancak bir hala-

ykla beraber kz dönebildi. (I. 298)

Ahmed Efendi Haleblidir. Faziletli

olup yöneticilere önemli meselelerde

görü bildirerek milletin iyiliine ça-

kanlardand. 1278 (1861/62) ylma
doru vefat eylemitir. (I. 303)

Ahmed Efendi Ahiskaldr. Müderris

ve dersiam oiup Receb 1270'de (Ni-

san 1854) Eyüp mollas oldu. 1279'da

(I862/63) vefat eyledi. Olu Meh-
med Asm Efendi de o sene vefat ey-

ledi. Küçükkaraman'da medfundur-

1ar. (I. 299)

Ahmed Efendi Heminlidir. Dersi-

am olup 6 Safer 1297'de (19 Ocak

1880) vefat etü. Egrikapfda medfun-

dur. (I. 306)

Ahmed Efendi 2;enneci Kadri Aga'

mn olu, serkurenâ Ali Bey'in(-^) ka-

ynbiraderidir. Feshane müdürü olup

azledilmi olarak Zilhicce 1291 'de

(Ocak 1875) vefat etmitir. Olu Kad-

ri Bey'dir (III. 573.)

Ahmed Efendi h'Ahejn-i hümâ^oln-

da hizmetle 30 seneye yakn orada

müdir-i e\^^ei olup agalkdan ûlâ rüt-

besini elde ederek ''Efendi" olmutur.

22 a'bân 1307'd5 (13 Nisan 1890)

vefat eyledi. Doru, dindard. (I. 307)

Ahmed Efendi Tantalidir. Haleb

ulemâsndan ve tTmi saylanlardan

olup bu yla (189C) kadar hayattayd.

(I. 303)

Ahmed Efendi (i^ bdullahzâde) Mü-

derris, Receb 12C0'de (Mays 1786)

Eyüp mollas oldu. Bu senelerde

(1790'lar) vefat etti. (I. 271)

Ahmed Efendi (/Vbdürrahimzâde)

Mehmed Efendi'n'n(-»') oludur. Mü-

derris, Bursa mollas olup 15 Safer

1133'de (16 Aralk 1720) vefat etti.

Sert tabiatlyd. (I. 241; IV. 189)

Ahmed Efendi ( Ahîzâde) Mehmed
Efendi'nin(-^) kardeidir. Medrese-

den nihayet Medine kads olup Ce-

maziyelevvel 974'de (Kasm-Aralk

1566) vefat etti. Âlim, iffetli, dindard.

(IV. 117)

Ahmed Efendi (Ahîzâde) Hüseyin

Hüdâî Efendi'nin(">) ' oludur. Mü-
derris iken 1039'da (1629/30) vefat

etmitir. ffeti! ve sâlihdi. (II. 190)

Ahmed Efendi 0\li Paa Kethüda-

s) Ankaraldr. Çorlulu Ali Paa'ya

imam ve harem kethüdas olup mü-



derris olmutur. Sonra Diyarbekir

mollas olup II Zilhicce 1133'de (4

Ekim 1721) vefat etmitir. (I. 241)

Ahmed Efendi (Arpa Ruznâmeci-

si2âde) Kalemden yetiip hâcegân-

dan oldu. 1165 'de (1732) kâd- bî-

run emini oldu. Sonra vefat eylemi-

tir. (I. 253)

Ahmed Efendi (Âtfzâde) Defter-

dar Atf Efendi'nin olu olup ll48'de

(1735/36) domutur. Enderun'da

yetierek çukadar oidu. Sonra çkp
hâcegânhkla bamuhasebeci oldu.

1185'de (1771/72) cizye muhasebeci-

si, 1187'de (1773) defter emini,

1190'da (1776) tersane emini ve ayrl-

dktan sonra Ramazan 1197'de

(Austos 1783: ikinci defa ve 1198'de

(1784) üçüncü defa defter emini ol-

du. 24 Muharrem 1202^de (16 Kasm

1787) vefat edip E^nlp'e defnedildi.

Edip ve marifet sahibiydi. (I. 270)

Ahmed Efenci (Attnakzâde) Atinal

Seyyid Osman Efendimin oludur.

Kâtip ve sorra hâcegândan oidu.

Il48'de (173536) tophane nâzn ol-

mutu. Il65'de (1752) tarihçi, ll66'da

(1753) cizye muhasebecisi, nihayet

defterdar- rsk- sânî oldu. 1172

(1758/59) ylkla yakn vefat etti. (I.

255) .

Ahmed Efendi (Atpazarî) Evi o

yerde olduundan böyle isimlendi.

Manisa müftüsü Abdülbâkî Efen-

di'nin oludur. Müderris, Haremeyn

evkaf müfettii, sonra Bursa kads

oldu. Muharrem 1103'de (Ekim 1691)

oraya varmm üçüncü günü vefat

eylemitir. (I. 227)

Ahmed Efendi (Babakuî) Baba-

ku Abdurrahman Efendi'nin(-^) o-
ludur. Kütahya ve Belgrad mollas

olup azledilmi olarak 1025'de (l6l6)

vefat etti. Âlim, kerim ve der\â tabi-

atlyd. (L 209; m. 312)

Ahmed Efendi (Bahâeddinzâde)

Abdülmecid Rfkî Efendi'nin(->) olu-

dur. Lefkoe mollas olup Safer 1124'

de (Mart 1712) vefat etti. (III. 401)

Ahmed Efendi (Babakikuluzâde)

Kâtip olup Rebiyülâhr 1170'de

(Ocak 1757) hâcegândan oldu. 1186'

da (1772/73) tophane nâzn oldu.

Sonra vefat etmitir. (I. 265)

Ahmed Efendi (Bekaîzâde) Mü-

derris ve Rebiyülâhr ll68'de (Ocak-

ubat 1755) Diyarbekir mollas oldu.

Sonra vefat etmitir. (I. 254)

Ahmed Efendi (Bekfîzâde) Hz.

Ebûbekir solomdan Kemâleddin b.

Bedreddinln olu olup müderris,

Medine, Bursa, Edirne mevieviyetle-

rinde bulundu. 1115'de (1703/04)

Mekke mollas oidu. Muharrem

1117'de (Mays 1705) azledilmi ve

Safer'de (Haziran 1705) Msr'a gelip

orada vefat eylemitir. Yumuak huy-

lu, temiz kalpli, alçak gönüllü ve

nükteciydi. Olu Halil Mehmed Efen-

di, kardei Ali Efendi 'dir(-*). (I. 235)

Ahmed Efendi (Beyazîzâde) Beya-

z Hasan Efendi oludur. 1042'de

(1632/33) dodu. Müderris, molla

olup Cemaziyelâhir 1086^da (Aus-

tos-Eylül 1675) stanbul kads oldu.

Safer 1091'de (Mart 1680) Rumeli ka-

zaskeri oldu. Rebiyüle\^^el 1094'de

(Mart 1683) azledildi. 4 Cemaziyelâ-

hir 1098^de (17 Nisan l687) Kanl-

ca'daki yalsnda vefat etti. Üskü-

dar'da Divitçi Zaviyesime defnedildi.

Fenn-i kelâmda mahir bir fâzld.

Eserieri: Îârâtü'l-Merâm ?ni7i îhârâ-

ti'l-îmam, Sevânihul-ulûm. Fkh-
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Ekbefe erh, Küahü'l-Vasiye, risale-

ler ve tarikatlardr. Oullan Hasan
Efendi(-^), Mahmud Efendi(->) ve

Hâmid Efendi 'dir(-^). Damad Yusuf

Efendi^dir(-^). (I. 224/25)

Ahmed Efendi (Beyazîzâde) Ah-

med Efendi'ninC-^) (v. 1098/1687) to-

runu, Mahmud Efendi"nin(-^) olu-
dur. Erzurum mollas olup Receb
ll4rde (ubat 1729) vefat etmitir.

iirde heveskârd. (I. 244; I. 225)

Ahmed Efendi (Beyler Hocas)
Karamanldr. Müderris, am, Galata

ve Msr mollas oldu. Rebiöilâhir

1115'de (Austos-Eylül 1703) stan-

bul kads olup Ramazan'da (Ocak

1704) Kbrs'a sürüldü ve sonra Tuzla

arpal verildi. Rebiyülev^^el 1118'de

(Haziran 1706) vefat etmitir. Çou
ilimlerden hissedar, gayretli, dervi

2 72 huyluydu. Olu Mahmud Efendi(->),

damad Mahmud Efendi 'dir(-»'). (I.

235/36)

Auned Efendi (Bezirgânba Ho-
cas) Balkesirli Hüseyin Efendimin

'oludur. Müderris olup 12 Ramazan
1122'de (4 Kasm 1710) vefat etti. (L

237)

Ahmed Efendi (Bostan) Hasbahçe

hocas olduundan bostancbaya
balyd. 1035 'de (l626) Ankara müf-

tüsü, sonra Kütahya ve Vize mollas

oldu. 1048'de (1638/39) vefat eyledi.

Fâzld. (I. 213)

Ahmed Efendi (Bostanzâde) Uzun
boylu ve romatizmal olmasndan do-

lay "Sârikum-nücûm'' denmitir. Su-

dûrdan Yahya Efendimin oludur.

Müderris, am mollas, sonra stan-

bul payesi oldu, Cemaziyelevvel

107
5
'de (Kasm-Aralk 1664) vefat et-

ti. Emir Buhar'de medfundur. Fars-

çay çok iyi bilirdi. Olu sudûrdan

Ahmed Efendi'dir. (I. 220)

Ahmed Efendi (Buhartzâde) eyh
AbdüUâtif Efendimin oludur. Mü-
derris ve 983'de (1575) Trablusam

mollas olup 986 (1573) balarnda
vefat eyledi. Fâzl ve inançlyd. (I.

202)

Ahmed Efendi (Bükâîzâde) Deb-

bagzâdelerden Hoca Sa deddinln to-

runlarndan Bükâî Abdullah Efen-

dimin oludur. Müderris, Zilka'de

llSrde (Mart-Nisan 1768) Selanik

mollas oldu. Sonra vefat etti. (I. 262)

Ahmed Efendi (Bü^^k Gürcü)
Ahskaldr. Müderris, hazine-i hümâ-

yûn hocas oldu. 1237"de (1821/22)

Birgiye ikamete gönderildi. Serbest

brakldktan sonra 124rde (1826)

Vak'a-i Hayriye'de vaizlere katld.

1244'de (1828/29) faziletini takdir

eden padiahn hediyesine nail oldu.

Rebiyülâhr 1252'de (Temmuz-Aus-
tos 1836) Selanik mollas, 1253'de

(1837/38) Mekke payesi, 1255^de

(1839) stanbul payesi, 1260'da (1844)

Anadolu payesi oldu. 11 Safer 1266'da

(27 Aralk 1849) vefat eyledi. Edirne-

kap'da medfundur. Zamannda her

eyi bilen bir fâzld. (L 297)

Ahmed Efendi (Canbazzâde) Mü-
derris, Mara mollas o'.up Ramazan

1125'de (Eylül-Ekim 1713) vefat etti.

(I. 237)

Ahmed Efendi (Cânibî) Tersane

canibiydi. Bu sebepden bu ad ka-

zand. Sonra arpa emiri ve 11 03 'de

(1691/92) badefterdar oldu. 1104'de

(1692/93) anszn aynld:. Ancak sad-

razam Ali Paa yerinde braklmasn
istedi. Padiah bunun kötü durumu-

nu bildiRinden sadrazamn srar üze-



rine onu da görevden alm, yerine

sadaret kaymakam Mustafa Paa^y

getirmitir. Ahmed Efendi 1107 'de

(1695/96) defterdar vekili olup

1112'de (170C/01) ikinci defa badef-

terdar olmu ve 6 ay geçince ev-

vâl'de (Mart 1701) azledilmitir.

1113'de (1701/02) tekrar defterdar

vekili oiup lll4'de (1702/03) vefat

eylemitir. OJ:;lu Feyzî Mehmed Efen-

di''dir(-*). (I. 233)

Ahmed Efeadi (Cânibî damad)
Hâcegândan olup II68 (1755) ve

ll69'da (1756) masraf- ehriyârî ol-

du. Il69'da :i756) defterdar kaps

bina emini olup sonra Bender Ordu-

su defterdar ve Cemaziyelâhir

1182'de (Ekim 1768) ilâveten cizye

muhasebecis;. oldu. Mali ilerdeki kö-

tülüü }âizünden Safer 1183'de (Ha-

ziran 1769) azledilmi ve hapsedilip

sürülerek vefat etmitir. (I. 263)

Ahmed Efendi (Cedid) Yükselip

Hibetullah Sultan kethüdas olmu-

tur. Bu sebepten hâcegândan oldu.

1225'de (1810) mevkufatç, 1226'da

(1811) cizye muhasebecisi, 1228'de

(1813) Anadolu muhasebecisi oldu.

Bu senelerde (1810'lar) vefat eyle-

mitir. (I. 283)

Ahmed Efendi (Çavuzâde) Der-

gâh- âlî ça-miarndan Osman Ça-

\aj'un oglucur. Müderris, Msr, Edir-

ne^ mollas oldu. 1105^de (1693/94)

vefat etti. (I. 228)

Ahmed Efendi (Çavuzâde) Kal

yonlar kâtibi olup 1158^de (1745) ye-

niden bu hizmete getirilmiti. Sonra

vefat eyledi. (I. 250)

Ahmed Efendi (Çivicizâde) eyhler-

dendir. n36^da (1724) vefat ederek

Zâl Paaya defnedilmitir. (I. 243)

Ahmed Efendi (Çukaczâde) Ab-

dürrahim Efendimin oludur. Müder-

ris ve Medine mollas olup Rebiyü-

ewel 1117'de (Ekim-Kasm 1705)

vefat etmitir. Emir Buharî'ye defne-

dildi. (I. 235; IV. 148)

Ahmed Efendi (Çnkaczâde) Sa-

kzl lyas Efendimin halifesidir. Köp-

rülüzâde Mustafa Paa buna Sulta-

nahmet'deki Akbyk Camii avlusun-

daki zaviyeyi yapü. 1118'de (1706/

07) vefat edip Caaloglu'na defnedil-

di. (I. 236)

Ahmed Efendi (Dâvudzâde) Atl

Dâwd Efendi'nin(->) torunu, Mustafa

Efendi'nin(-+) oludur. Trablusam

mollas olup Zilhicce 1135'de (Eylül

1723) vefat etti. Olu stanbul pâyeli

brahim Efendi'dir. (I. 242; ÎI. 325)

Ahmed Efendi (Debbazâde) Meh-

med Efendimin(-^) küçük kardeidir.

Müderris iken Muharrem 109
2
'de

(Ocak-ubat I68I) vefat etü. Daima

omdu ve âbiddi. (IV. 201)

Ahmed Efendi (Debbazâde) Meh-

med Efendi'nin(^) oludur. Ayasof-

vn müderrisi iken 26 Receb 1112'de

(( Ocak 1701) vefat etti. Zeki, air,

zarifti. (IV. 201/02)

Ahmed Efendi (Debbazâde) Salih

Mehmed Efendi'nin(->) oludur. Mü-

derris ve 1182'de (1768/69) Selanik

mollas olup sonra vefat etti. (IV. 202)

Ahmed Efendi (Dimetokahzâde)

Müderris olup Cemaziyelevvel 1120^

de (Temmuz-Agustos 1708) vefat ey-

ledi. (I. 236)

Ahmed Efendi (Divan Efendisizâ-

de) Yeniçeri halifelerinden ve hâce-

gândan olup 1175'de (1761/62) vefat

etmi ve Egrikap dna defnedilmi-

tir. (I. 258)
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Ahmed Efendi (Dizdarzâde) Lâ-

rendeiidir. Müderris ve sonra Hüdâî
Mahmud Efendi^nin müridi oldu. Hi-

lâfetten sonra 12 sene zmir'de ve 15

sene Edirne'de eyh oldu. Hatiplil^,

vâizlil^ ve eyhlik eyledi. Cemaziyelâ-

hir 1032'de (Nisan 1623) vefat etti.

Edirne'de cami ^^e tekke ina eyle-

mekle zaviyesine defnedildi. Ho,
vakur ve dindar bir zat idi. Olu Mus-
tafa Efendi'dirC-^). (I. 211)

Ahmed Efendi (Dokuzzâde) Ab
dülvehhâb Efendi'nin oulluu oldu-

undan Abdülvehhâbzâde denmiti.

Müderris ve Kayseri mollas olup

106l'de (1651) vefat etmitir. (I. 217)

Ahmed Efendi (Durmuzâde)
ehremini Durmu Efendi'nin olu-
dur. 1076'da (1665/66) dodu. Mü-
derris, Edirne mollas ve Mekke pa-

yesi oldu. Rebi>âilâhir 1129'da (Mat-
Nisan 1717) vefat eyledi. (I. 240)

Ahmed Efendi (Ebû'1-Es'ad) aml
E\^^b\m oludur. Fâtih Dârüifas
reis-i etbbas ve müderris oldu. Zil-

ka'de 1106'da (Haziran 1695) vefat

etmitir. (I. 230)

Ahmed Efendi (Ebûl meah) Hâ-
ce-i fesad'' Ömer Efendimin oludur.

Müderris ve iki defa Msr mollas ol-

du. 1079'da (1668/69) vefat etmitir.

(L 221)

Ahmed Efendi (Efoûbekirzâde) Su

dûrdan Tireli Ebûbekir Efendimin

oludur. 1097^de (1686) dodu. Mü-
derris ^^e eyhülislâm Mahmud Efen-

diye damad oldu, ll42'de (1729/30)

Galata, ll49'da (1736/37) Msr,
1152'de (1739/40) Mekke mollas ol-

du. e\^^âl 1157^de (Kasm 1744) s-
tanbul kads oldu. 1158xle (1745)

azledildi. Safer ll68'de (Kasm-Aralk

1754) birinci ve Ziika^de 1171'de

(Temmuz 1758) ijdnci defa Rumeli
kazaskeri oldu. Safer 1175'de (Eylül

176) eyhülislâm olup 8 ay geçince

tembellii ^öizünden azledilmitir. 5

Safer 1181 =de (3 Temmuz 1767) vefat

etti. Viran türbede medfundur. Çou
ilimlerden haberd^.r olup cömert ve
mükrimdi. Oullarndan biri Hâmid
Efendi 'dir(-^). Kardei A^eya bü^öik

olu Mehmed Emin Efendi 'dir. Yine
bunlardan biri de Mustafa Celâl Efen-

di'dir. (L 261)

Ahmed Efendi (Ekmekçizâde)
Dersiam ve müderris oldu. Safer

1237^de (Kasm 1821) ders vekili ol-

du ve sonra EndtTÛn hocas oldu.

Vak'a-i Hayriye'de hizmet eyledi. 15

a'bân 1242'de (1^.. Mart 1827) vefat

eylemitir. (I. 288)

Ahmed Efendi (Ehnas Paa ma-
mzâde) Elmas Mehmed Paa'nm
imam brahim Efendi 'nin(-^) olu-
dur. Ayasof\^a kursa eyhi olup 1190

(1776) tarihinden sonra vefat eyle-

mitir. (L 265; I. 123)

Ahmed Efendi (Emir Hasanzâde)
Hasan Emir Efendi /ain(->) so\andan-
dr. Erzurum mollas olup 1062 "de

(1652) vefat etmitir. (II. 121)

Almed Efendi (Emir Hasanzâde)
Sewid Alimin toru alarmdandr. Mü-
derris, Erzurum mollas olup 1062 'de

(1652) azledilmi o.arak vefat eyledi.

(I. 217)

Ahmed Efendi (Erdebilîzâde)

Mehmed b. Hac Pirî'nin oludur.
Mükâif Mehmed Tendiin halifesi

olup kürsü eyhi katarnda Ayasofya
vaizi oldu. allar 1080^de (Ocak
1670) vefat etti. Âlim ve meczupdu.
Halk kendisine inanrd. Torunu Kö~
se Ebûbekir b. Ali Efendi^dir. (I. 221)



Ahmed Efendi (Et Kâtibi) Yüksele-

rek hâcegândan olup 1237'de

(1821/22) cizye muhasebecisi oldu.

1240'da (1824/25) Lâz Mahmud Efen-

di ile birlikte suçlandndan taraya

gönderilip icam edilmitir. (I. 286)

Almed Efendi (Evliyazâde) (Hac)
Evliya Mehn'ied Efendi'nin(-^) torun-

larndan Abcurrahman Efendi'nin o-
ludur. Müde-Ts ve Yeniehir mollas

olup 18 Cenaziyee\^^el 1180'de (22

Ekim 1766) \-efat etti. (I. 260; IV. 202)

Ahmed Efe idi (Fenârîzâde) eyhî
Efendi'nin oludur. Müderris, moila

ve Mekke kads olup 1109'da (1697/

98) vefat etti. Emir Buharî'de med-

fundur. (I. 231)

Ahmed Efe idi (Fmdk Emir) Bur-

saldr. Müderris, Bosna mollas oldu

ve 1132'de (1720) vefat etti. Olu
Mustafa Efer.di'dir. (I. 240/41)

Ahmed Efendi (Gazzî) Gazze de

domutur. Bir vezirin oludur. 18

yanda muhaddis oldu. Msr'da Ca-

mi-i Ezherde 30 seneden fazla ders

okutmu ve 18 defa hâccetmitir. Ni-

yâzî-i Msrî'den hilafet ald. Sonra

Bursa'da bü^nak bir tekke ina etti. 5

defa Kur'ati-t Mühîni tefsir ederek

hatmetti A^e okuttu. 1150'de (1737/

38) vefat eti. slâm âlimlerinin bü-

yüklerinden pek çok örenci yetitir-

mitir. Tezymü'-Makâmât', Aknâ-
mesi ve Divân Acardr. (I. 246/47)

Ahmed Efendi (Gergerî) amldr.
Müderris, Mra mollas olup 22 Re-

bi>lile\^^el 1115'de (5 Austos 1703)

vefat etti. Fakih, müfessirdi. Tefsirde

haiyeleri vardr. Oguiian Ahmed
Fevzî EfencK-*) ile Mustafa Efen-

di'dir(~->). (I. 233)

Ahmed Efendi (Gevrekzâde) Me-
hur cerrah olup 20 Rebiyülâhir

1178'de (17 Ekim 1765) vefat edip Si-

livrikapfya defnedildi. Reisül-eübbâ

Hasan Efendi' nin babas olabilir. (L

258)

Ahmed Efendi (Gökderelizâde)

Müderris, Trablusam, Kayseri molla-

s oldu. Zilka'de 1044'de (Nisan-Ma-

ys 1635) kadedildi. (I. 212)

Ahmed Efendi (Hac) Dârüssaâde

yazcs olup e\^^âl 1135'de (Tem-

muz 1723) piyade mukabeieciligiyle

çkü. Divan hizmetlerinde bulunarak

ll46'da (1733/34) vefat edip Miskin-

lerde defnedildi. (L 245)

Ahmed Efendi (Hac) Kazâbâdldr.

Âmedî Yusuf Efendi ve Trhalal Ha-

san Efendi'den okumutur. 11 21 'de

(1709) müderris olup kütüphane-i

hümâyûn hocas oldu. Il40'da

(1727/28) Selanik ve 1153^de (1740)

Msr, 1158'de (1745) Mekke mollas

oldu. Döndükten sonra 25 Rebi}Tilâ-

hir ll63'de (3 Nisan 1750) vefat eyle-

di. Avratpazan'nda medfundur. Alim,

fâzl, deATn tek insanyd. Lâkin eser

vermedi. Cenazesinin tevhidsiz kald-

rlmasn vasiyet edip talebesinden

Ali Efendimin ykamasn istemiti.

Vefatnda Ali Efendi bu görevi yerine

getirecek güçte olmayp Kadiri der-

vilerinden Salih Efendi ykam ve

Fâtih Camii musallasna konulduun-

da o gün vefat eden Kefîzâde eyh
Ahmed Efendi ile na'iar birlemitir.

Onun tevhidi hasebiyle bunun tabutu

müridi gibi arkasndan götürülmü,

na\ Eh^an Dede Türbesi sahasna

defnedilmitir. Kz Safiye Hanm(-^),

olu mevâlîden Mehmed Nâfi' Efen-

di'dir. (I. 252)

Ahmed Efendi (Hac) Hâcegândan

olup muhalîefat halifeliinden azle-

dilmi olarak 1 Ramazan ll67'de (22
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Haziran 1754) vefat edip Topkapfya
ciefnolunmutur. (I. 254)

Ahmed Efendi (Hac) Kalemden
yetierek iki kere cebehane kâtibi,

e\ry2X ll65'de (Austos 1752) ehre-
mini, Rebiyüle\^^el llö7'de (Ocak
1754) matbah emini olup azilden

sonra 117rde (1757/58) vefat etti.

Vefa civarmda medfundur. (IV. 243)

Ahiîied Efendi (Hac) Muhallefat

halifesi olup 1 e\^^âl 1173'de (17

Mays 1760) vefat eyledi. Üsküdar'da

Miskinler^de medfundur. (I. 256)

Ahmed Efendi (Hac) Damad diye

lâkapl olup süvari mukabelecisi hali-

fesi oldu. 1176^da (1762/63) vefat ede-

rek Topkap dna defnedildi. (I. 258)

Ahmed Efendi (Hac) Anadolu ka

lemi bahalifesi olup Zilka'de 1179'

da (Nisan 1766) vefat ederek Karaca-

ahmet'e defnedildi. (I. 259)

Ahmed Efendi (Hac) Yeniçeri hali-

fesi olup 1179'da (1765/66) vefat ede-

rek Silivrikapfya defnedildi. (I. 259)

Ahmed Efendi (Hac) Padiah mü-
ezzini olup 8 ewâl 1218-'de (21

Ocak 1804) vefat etti. Haydarpaa^^a
defnedildi.dll. 208)

Ahmed Efendi (Hac) zmididir. En-

derun'da yetiip dârüssaâde aas kâ-

tibi olup haddinden fazla itibar buldu.

Karavezir Mehmed Paa, silahdar

olunca bunun gücünü çekemeyip, al
elbiseler giyme ve böbürlenme yolla-

rn örettiini, övünme ve büyüklen-

me meylini padiaha arzederek ev-
val 1188'de (Aralîk 1774) hâcegânlk-

la mevkufatç ettirmitir. Dördüncü
ayda zmir'de ikamete memur edildi.

Sonra geri çarlp surre emini ve ma-
liye tezkirecisi oldu. 1194'de (1780)

mîrimîranlkla Alâiye mutasarrf yap-

larak hâcegânlg iacie edildi ve ev\^âl

1198'de (Agustos-Evlül 1784) "ikinci

defa maliye tezkirecisi oldu. 1199'da

(1785) mevkufatç, 1200'de (1786)

cizye muhasebecisi oldu. Defterdar-

kk- sânî olacakken verilmeyip Re-

ceb 1203^de (Nisan 1789) Haremeyn
muhasebecisi oldu. Defalarca Hare-

meyn cizye muhasebecisi oldu. Sonra

emekli olmutu. Nihayet ''kisve-i eri-

fe'' giydirme memdiyetiyle Hicaz'a

memur olup deniz yoluyla giderken
1225 'de (1810) boularak vefat eyle-

mitir. bilir ve gönlü saft. Kölesi Sü-

leyman Feyzî Paa'dr ki sadâret ket-

hüdas olduu srada bu da Msr'a git-

mesi dolaysyla efendisini Msr valisi-

ne tavsiye eylemesi gariptir. (I. 281/82)

Ahmed Efendi (Hac) Kabasakal

Camii hatibi olup eyhülkurrâ oldu.

Zilka'de 1225'de (Aralk 1810) vefat

eyledi. Aynlkçemesi'nde medfun-
dur. (I. 282)

Ahmed Efendi (Hac) Kayserilidir,

eyh olup Cemaziyelâhir 1266'da

(Temmuz 1811) vefat eyledi. Üskü-
dar'da Tunusbai'nda medfundur.
Ermi saylanlardandr. (I. 283)

Ahmed Efendi (Hac) Valide ket-

hüdas Se^'^dd Mehmed Efendiye çu-

kadar ve sonra mühürdar oldu. Son-

ra Tophane'de yoklama bayama
olup 1238'de (1822/23) top arabac-

lar kâtibi oldu. Ayn. yl humbaraha-
ne, sonra tophane, 1245'de (1829/30)

darbhane ve ilâveten ikinci defa top-

hane nâzn oldu. Hambarahane na-

zrl ilâve edildi. l:M6'da (1830/31)

vefat eyledi ve Selimiye Tekkesi'ne

defnedildi. Nakibendî tarikatndan,

doru ve sâdkt. (I. 289/90)

Ahmed Efendi (Hac) Hindiler Tek-

kesi eyhi olup 1286 da (1869/70) ve-

fat evlemistir. (III. 326)



Ahmed Efendi (Hac) Kastamonu-

ludur. Feth;.' Paa'nm yakn adam ol-

duundan senelerce karantina ba-
kâtibi oldu. Muharrem 1278'de (Tem-

muz 1861; ûlâ sânîsiyle ehremini

olup bir iki sene sonra ayrld. O se-

ne Cemazivelei'^erde (Kasm 1861)

istinaf reisi oldu. Azilden sonra

1284^de (1367/68) Divan- Muhâke-

mat azas vs Muharrem 1285'de (Ma-

ys 1868) n:.ahkeme-i ticaret reisi, Re-

ceb'de (Ekim-Kasm) Divan- stinaf

azas, ardndan Divan- Zabtiye reisi,

Ramazan 1289^da (Kasm 1872) hu-

kuk reisi, Ramazan 1290'da (Kasm

1873) cinavet reisi, Muharrem 1291'

de (ubat-Mart 1874) icra reisi, Rama-

zan'da (Ekim 1874) ûrâ-y Devlet

azas, Zilhicce 1292'de (Ocak_1876) ti-

caret azas:. olup 18 Cemaziyelâhir

1293^de (11 Temmuz 1876) vefat eyle-

di. Merkez Efendimde medfundur. Yu-

muak huyiu ve doru idi. Olu adli-

ye memunanndan Âsim Bey'dir. (I.

302)

Ahmed Efendi (Hac) Giritlidir.

Bâb- Seraskerî yoklamasnda hayli

seneler hizmette bulunup nizamiye

hazinesinde muavin ve 5. Ordu'ya

muhasebeci olmutur. 21 Cemaziye-

lewei 129"'"de (30 Nisan 1880) stan-

buPda vefst eyledi. Silivrikap'ya def-

nolunmutur. Doru idi. Olu Atina

Sefiri Gâlit: Beyedir. (I. 305)

Ahmed Efendi (Hac Ebûbekir

Aazâde) (Hac) Buldanldr. Kap-

cbai ve E^amid mütesellimi oldu. s-

tanburda iK:en a'bân 1227'de (Aus-

tos 1812) vefat eyledi. Haydarpaa'da

medfundu:. (I. 283)

Ahmed Efendi (Hac) (Hafz) Kb-
rsldr. 50 sene Ayasofya Camii birin-

ci imamln yapt. Cemaziyelâhir

1265'de (Mays 1849) vefat eyledi.

Üsküdar'da Akaalar Mezarlfnda
medfundur. (I. 296/97)

Ahmed Efendi (Hac) (Sivashzâ-

de) Silahdar Oca halifesi olup 27

Ramazan 12l6'da (31 Ocak 1802) ve-

fat eyledi. Bu aileden Hüsnî Hüseyin

Efendi, Rebiyülâhir 127rde (Ocak

1855) ve Hüsâmeddin Mehmed Efen-

di, Rebiyülevvel 1270'de (Aralk

1853) vefat eylediler. Silivrikap'da

medfundurlar. Torunu ricalden Ah-

med Yümnî Efendi' dir. (I. 276)

Ahmed Efendi (Hafz) Kudüslüdür.

Müderris ve Sofya mollas oldu.

1056'da (1646) vefat etti. (I. 215)

Ahmed Efendi (Hafz) stanbullu-

dur. Padiahn üçüncü imam ve mü-

derris oldu. 11 31 'de (1719) vefat ey-

lemitir. (I. 241)

Ahmed Efendi (Hafz) Ende-

run'dan yetierek çukadar oldu. Ce-

maziyelâhir 1174'de (Ocak 1761) si-

lahdar oldu. Ksa süre sonra azlolum

mu ve sonra hâcegânlk rütbesi veri-

lerek 1177'de (1763/64) Haremeyn

muhasebecisi olmutur. Sonra vefat

eyledi. (I. 259)

Ahmed Efendi (Hafz) Müderris

olup Mirzazâde Mehmed Efen-

di'nin(-^) dairesi imamyd. 1180'de

(1766/67) vefat ederek Üsküdar'a

defnedildi. (IV. 228)

Ahmed Efendi (Hafz) Ende-

run'dan yetiip, dârüssaâde kâtipleri-

nin bahalifesi oldu. a'bân 1193'de

(Agustos-Eylül 1779) hâcegân rütbe-

siyle dârüssaâde aas kâtibi olup

1195'de (1791) ayrld ve ewâl 1201'

de (Temmuz-Austos 1787) tophane

nâzn oldu. Azilden sonra vefat eyle-

di. (I. 267)
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Ahmed Efendi (Hafz) Karadeniz

Erelilidir. Fkh ilminde derin bilgi

sahibi olmakla feU'^âhane bamüse"v^'i-

di oldu. Zilhicce 1203^de (Eylül 1789)

Yeniehir mollas olup azilden sonra

bu senelerde (17901ar) vefat eyledi.

Olu Said Efendi^dir. (I. 273/74)

Ahmed Efendi (Hafz) Sadrazam

Seyvdd Hasan Paa'nm olu Said Meh-

med Bey'in(-^) dairesi imam ve mü-

derris olup 1225'de (1810) vefat et-

mitir. Yannda medfundur. (IlI. 32)

Ahmed Efendi (Hafz) Eskizagral-

dr. Müderris ve dersiam olup Vak'a-i

Hayriye'de hizmeti geçti. 1243 'de

(1827/28) Davutpaa'da askere vaiz

dahi oldu. Bu senelerde (18201er)

vefat eylemitir. (I. 288)

Ahmed Efendi (Hafz) Âtfzâde

Ömer Vahid Efend'nin(-^) mühürda-

ryd. Beylerbeyi'nde otururdu. 17

a'bân 1245^de (11 ubat 1830) vefat

etmitir. 11 çocuu vardr. Biri mah-

lûlat müdürü Hac smail Bey'dir. (III.

595)

Ahmed Efendi (Hafz) Boluludur.

Müderris, devriye mollas olup 1260

(1844) ylndan sonra vefat etmiür.

(I. 295)'

Ahmed Efendi (Hafz) Silahdar Ali

Aga'nm imam olmakla bu sayede

müderris olarak 127
2
'de (1855/56)

Haleb mollas olmutur. Daha sonra

vefat etti. (I. 299)

Ahmed Efendi (Hafz) ehzade Ca-

mii muvakkiti iken müneccim-i sân
oldu. 17 ewâl 1282'de (5 Mart 1866)

vefat etti. Sütlüceye defnedildi. (I.

300)

Ahmed Efendi (Hafz) Ayasofya

Camii müezzinbasi olup 124 yan-
da iken 1 Cemaziyelâhir 1307 'de (23

Ocak 1890) vefat etmitir. (I. 307)

Ahmed Efendi (Halebîzâde) 15

ewâl 1200'de (11 /_gustos 1786) ve-

fat eyledi. Üsküdar'da ailesi yanma

defnedildi. (I. 269)

Ahmed Efendi (Hahczâde) Ab-

durrahman Efendi'nin oludur. (I.

221)

Ahmed Efendi (Hahczâde) Ab-

durrahman Efendi' in(-^) oludur,

Edirne mollas olup 1079'da

(1668/69) vefat etti. Kogacdede'de

medfundur. (III. 315)

Ahmed Efendi (Haüfezâde) Ka-

lemden yetiip hâcegândan olmu ve

1227 (1812) ylma kadar görevlerde

bulunmutur. Bu senelerde (1810'lar)

vefat etti. (I. 283)

Ahmed Efendi (Hammamîzâde)
Rumeli kadlarmda serlevha-i ye-

min olup 1229'da (1814) vefat etmi-

tir. Olu Mehmed Tâhir Efen-

di'dir(-*"). Bunlar ic nmm Hamma-
mîzâdeierden olmyp baka ha-

mamcogullardr. (I. 284)

Ahmed Efendi (Hasan Paazade)
Sadrazam Sey^dd Hasan Paa'nm to-

runu, Said Mehmec Beyin(->) olu-

dur. 1220'de (1805/36) Kudüs molla-

s olup, 1229'da (1814) vefat eylemi-

tir. Anadoluhisarfncla medfundur. (I.

284; III. 32) [III. 32'de ad ^^Ahmed
Bey" olarak yazlmr.tr.l

Ahmed Efendi (F^atibzâde) Emin

Efendi'nin oludur. Müderris, mah-

reç mollas ve 1252 de (1836/37) M-
sr mollas oldu. Scnra vefat eyledi.

(I. 293)

Almed Efendi (Hayatîzâde) Feyzî

Mustafa Efendi'nin(->) oludur. Mü-

derris olup 1105'de (1693/94) vefat

etti. Oullar Feyzî I/Iustafa Efendi ve

Emin Mehmed Efendi'dir. (IV. 408)



Ahmed Efendi (Hsnmansûrîzâ-

de) Müderris. llOö'da (1694/95) fet-

A'â emini oldu. 1115'de (1703/04) ay-

rlarak Boaz Hisarna sürüldü. Ser-

best kaldktan sonra mollalk payesi

yerildi. Receb 1133'de (Mays 1721)

vefat etti. Fa.^ih ve fâzld. Kardei

mevâlîden Mustafa Necib Efendi, o-
lu Emin Mehmed Efendi'dir(->). Mer-

humun fkha dair risaleleri ve kitap-

lara ta'iikat vardr. (I. 241)

Ahmed Efendi (Hoca Sa'deddin-

zâde) Abdülaziz Efendi'nin ikinci o-
ludur. Müder.is ve Rumeli kadlarn-

dan oldu. 1060'da (1650) kardei Ba-

hâ! Efendi'nir eyhülislâmlnda Ye-

niehir mollas olup 106l'de (1651)

azledildi. 1063^de (1653) am mollas

olup Cemaziyele\n^el 1064'de (Mart-

Nisan 1654) Bdirne payesiyle Haleb

mollas edild: ve Safer 1065 'de (Ara-

lk 1654) sümbul pâyesiyle Galata

kads olup Ramazan'da (Temmuz

1655) azledilmitir. Safer 1070'de

(Ekim-KasiT l659) Msr mollas

olup 1071^de (1660/61) azledildi. Sa-

fer 1074'de ce (Eylül 1663) stanbul

kads oldu. Cemazyelâhirde (Ocak

1664) azledildi. 1075^de (1664/65)

vefat eyledi. Âlimdi. (I. 220)

Ahmed Efendi (Hünkâr delisi)

Mutasa\^'if bir eyh iken meczup ola-

rak Süleymaaiye timarhanesine ko-

nulmutur. 1157^de (1744) vefat etti

ve Mollagür^.nî'de defnedildi. Ermi
saylanlardan dr. (I. 248)

Ahmed Efendi (mamzâde) Mü-

derris, 1006"ca (1597/98) Kudüs mol-

las ve sonra Yeniehir mollas oldu.

Cemaziyele^vel 1009'da (Kasm
l600) Yeniehir'de vefat eyledi. Din-

dar ve kendisinden ancak iyilik bek-

lenir biriydi. (I. 206)

Ahmed Efendi (mamzâde) Köp
rülüdür. Müderris ve 1190'da (1776)

Selanik mollas oldu. 1197'de (1783)

vefat eylemitir. Haydarpaa'da med-

fundur. (I. 268)

Ahmed Efendi (shak Hocas) Ay-

dn Güzelhisarl Hayreddin'in olu-

dur. Tezkireci shak Efendi'ye men-

suptu. Müderris olup 10 a'bân 1120'

de (Ekim 1708) vefat eyledi. Bursa'da

Deveciler'de medfundur. Fâzl, her

fende mahir, sâlih, '^Almedî" mahla-

siyie airdi. Eserleri: îshakiye adl Rub'

Risalesi, Ztll- Tecdid-i (Tahdid-i) Ci-

hat, Daij^e-i Hendese erhi, semt-i

kble ihracnda risale, Sa'deddin

MantkV2. risalesi, Beyzâvî Tefsiri

nin baz yerlerine ta'likât, âdâbdan

Mr Ebû'1-Feth ve Beyzâvî'nin kelâ-

mndan Met7t-i tevali üzerine haiye-

ler. Kad yaz ifasmz baz talikât,

Hadis-i Erbain cemi, Mukaddime-

tVl'Edeb tercümesi Aksa'l-Edeb (Ak-

sa 'l4reb), Müneat, erh4 emâil-i

Tirmizî, Peygamber kssalarn anlatan

Vahdetname, Fenn-i Mimari Sandu-

katü'l-Maarif (I. 236)

Ahmed Efendi (shakzâde) Nur

Mehmed Efendi oludur. Müderris

ve Selanik mollas oldu. 1152 (1739)

ylma doru vefat etti. Eski maret

Mescidi'ne minber koydu ki, kilise-

den çevrilmiti. (I. 248)

Ahmed Efendi (spirîzâde) Ali

Efendi'nin(~>) oludur. Ayasofya va-

izliine kadar yükseldi. Rebiyülâhir

ll43"de (Ekim-Kasm 1730) vefat etti.

Fâzl ve bilgiliydi. Topkap'da med-

fundur. Olu mevâlîden Yahya Efen-

di'dir. (I. 244; III. 519)

Ahmed Efendi (stanbul Agaszâ-

de) Kad olup Bektaîlik töhmetiyle

ewâl 124rde (Mays 1826) vefat etü.

(I. 288)
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Ahmed Efendi (tibîzâde) Seyyid

Mustafa b. Abdülkerimln oludur.

Halveti eyhlerinden olup Bursa'da

Karaköy Mescidi'nde eyh olmutur.

Rebiyüle\^^el 1070'de (Kasm-Aralk

1659) vefat etmitir. Orada . medfun-

dur. Ermi saylanlardandr. (I. 219)

Ahmed Efendi (Kabasakal) Ana-

doluludur. Müderris, Sofya, Diyarbe-

kir ve sonra Medine payesiyle Bag-

dad mollas oldu. Zilhicce 1103'de

(Agustos-Eylül 1692) orada vefat ey-

ledi. Olu Kabasakalzâde Mehmed
Efendi(-^), torunu Abdurrahman

Efendi'dirC-^). (L 228)

Ahmed Efendi CKadi2:âde) Üskü-

darldr. Müderris ve tezkireci oldu.

16 Cemaziyelâhir 1135'de (24 Mart

1723) vefat etmitir. (I. 242)

Ahmed Efendi (Kadzâde) Müder-

ris, dersiam olup 1 Rebiyülevvel 1197'

de (4 ubat 1783) vefat eyledi. Baha-

riyemde medfundur. (I. 267)

Alamed Efendi (Kadrîzâde) Baba-

zâde Abdülkadir Senay Efendi^mn(-^)

oludur. Kudüs mollalndan azledil-

mi olarak 1106'da (1694/95) vefat, et-

ti. Babasnn yannda medfundur.

Dindard. (III. 346; I. 229)

Ahmed Efendi (Kadrîzâde) Oniki-

divanldr. Müderris, Diyarbekir mol-

las oldu. Zilhicce 1135'de (Eylül

1723) vefat etti.- Olu Es'ad Ahmed
Efendi'dir(->). (L 242)

Ahmed Efendi (Kahvecizâde)

(Seyyid) Müderris, Rebiyülevvel

1182^de (Temmuz-Agustos 1768) Ku-

düs mollas oldu. Daha sonra vefat

eyledi. (I. 262)

Ahmed Efendi (Kara) Maliyeden

yetiip mukataac ve 992'de (1584)

Rumeli muhasebecisi oldu. Sonra hâ-

cegânlkla çeitli görevlerde bulunup

vefat eylemitir. (I. 234)

Ahmed Efendi (Kara) Mevâlîden-

dir. Hemedan mollas oldu. I. Mah-

mud devri (1730-1754) balarnda ve-

fat etti. (I. 245)

Ahmed Efendi (Kara Halilzâde)

(Hac) Said Efendi'nin oludur. Su-

dûrdan Arab Yahyâzâde Feyzullah

Efendi'nin damad o'du. Edirne kad-

s, Muharrem 1186'da (Nisan 1772)

Medine mollas oldu. Sonra stanbul

payesine nail oldu. 1194'de (1780)

vefat eylemitir. Üsküdar'da Miskin-

ler'e defnedildi. (I. 266)

Ahmed Efendi (Kara Yahyâzâde)

zmitiidir. Müderris olup Muharrem

1103'de (Ekim 1691) vefat eyledi.

Dindar, sâlihdi. (I. 227)

Ahmed Efendi (K^rabah) Müder-

ris ve dersiam oluo Vak'a-i Hayri-

ye'de hizmeti geçti. Bu senelerde

(1820'ler) vefat eyledi. (I. 288)

Ahmed Efendi (^Karaba) ne-
göl'de Bilâl köylüdür. Karaba Süley-

man Efendi'nin haUfesi bir eyhtir.

lllO'da (1698/99) vefat etti. Bursa'da

medfundur. (I. 231)

Ahmed Efendi (Karaca) Müderris,

1022'de (1613) Kucüs mollas oldu.

1024 balarnda (ubat-Mart I6l5) ve-

fat etti. Âlim ve ediodi. Ama fâzlna,

bilgisine göre sayg görmedi. Yoksul-

luktan bakalarnn evinde kalrd.

Eserleri: Dürer ü Grer haiyesi, Kâ-

fiye erhi ile Molla Camiye ta'likat,

kitap haiyelerine m.ükalemât, aka-
yk Zeyil (I. 209)

Ahmed Efendi (Karamanîzâde)

Emir Buhar Tekkes.. eyhi olup 1149'

da (1736/37) vefat eylemitir. Toklu-

dede'de medfundur. Ya 70 akn,
air, mutasa^^If bir zat idi. (I. 246)



Ahmed Efendi (Kebabçzâde) Edir-

nelidir. Müderris olup Zilka'de 1099'

da (Eylül 1638) vefat eylemitir. (I.

224)

Ahmed Efendi (Kebirîzâde) Mus-

tafa Efendi'nin(-*) oludur. Müderris,

sonra emekli oldu. Muharem 1120'de

(Nisan 1708) vefat eyledi. (V. 404)

Ahmed Efendi (Kethüdâzâde) Mü-

derris, molla ve 1157'de (1744) stan-

bul kads olup 1158'de (1745) ayrl-

d. Sonra vefat etmitir. (L 250)

Ahmed Efendi (Kevâkibîzâde)

Hüseyin Efendi'nin oludur. Müder-

ris, Trablusam mollas oldu. 13 Re-

ceb 1124'de (16 Austos 1712) vefat

etti. Âbid ve fâzl olup Beyzâvfye ha-

iye yazd. (I. 237)

Ahmed Efendi (Kevâkibîzâde)

Mehmed Efe:.di'nin(-^) oludur. Mü-

derris olup 6 Cemaziyelâhir 11 33 'de

(4 Nisan 172,0 vefat etü. (ÎV. 185)

Ahmed Efendi (Kzdba) ran ta-

raflarndan olup kalemden yetierek

hâcegândan oldu. Sonra tezkire-i ev-

vel olup llOO'de (1688/89) Edirne'de

katledilerek "efat etmitir. (I. 225)

Ahmed Efendi (Kitapç) Rebiyü-

levvel 1192'de (Nisan 1778) vefat

edip Topkap'ya defnedilmitir. Ünlü

hattatdr. (I. 266)

Ahmed Efe:adi (Köse) Babâli'den

yetierek 1087'de (1676) reisülküttab

oimumr. 1092'de (l681) vefat eyle-

di. Bilgiliydi. (I. 223)

Ahmed Efendi (Kûsec) Müderris,

1004'de (1595/96) Amasya ve Mai-a

kads ve yine iki defa Amasya müftü-

sü, Mara, K(3nya ve baka üç belde-

nin mollas olup azledilmi olarak

1046'da (1636/37) vefat etmitir. (I.

213)-

Ahmed Efendi (Kürt) Erzurumlu-

dur. Müderris, Sakz, Erzurum ve

Kayseri mevleviyetlerinde bulundu.

15 Safer 1122'de (15 Nisan 1710) ve-

fat etti. Kara Mustafa Paa'ya mensup

olup âlimdi. (I. 237)

Ahmed Efendi (Kütükçüzâde)

Bursaldr. Gazzî Ahmed Efen-

di'nin(-^) halifelerindendir. 1191 'de

(1777) vefat ederek Pnarba Mezar-

l'na defnedildi. Ermi saylanlar-

dandr. (I. 247)

Ahmed Efendi (Lâlezarzâde) Lâle-

zar Mehmed Çelebi'nin oludur. Ba-

basnn badefterdarlgmda hâcegân-

dan olarak görevler ald. Sonra azle-

dildi ve hapsedildi. 987'de (1597) kü-

çük defterdar, sonra Diyarbekir def-

terdar oldu. 990'da (1582) kk- sân

ve sonra Anadolu defterdar oldu.

1007'de (1598/99) vefat eyledi. Eyüp'e

defnedildi. Ya 50'ye varmU. (I. 205)

Ahmed Efendi (Lutfîzâde) Edirneli

Lutfî Çelebi'nin oludur. Müderris ve

Bursa mollas olup azledilmi olarak

1106'da (1694/95) vefat etü. Zengin-

di. Olu Mehmed Efendi'dir. (I. 229)

Ahmed Efendi (Madrubî) (Sey-

yid) Anadoluludur. Müderris, molla

ve Mekke payesi oldu. stanbul kad-

lna sras geldiinde ya 701 geçti-

inden stanbul payesi verilip taltif

edildi. a'bân 1225 (Eylül 1810) orta-

larnda vefat eyledi. Süleymaniye'de

ders verir, sofu talebelere lâtife eyler-

di. ûh-merebdi. Zaten levend bö-

lükbalgmdan gelmekle bir gün

medresede kolluk neferleriyie döü-
üp dayak yiyince bu ad kazand.

Tatarckzâde Abdullah Efendi ile bir-

likte askerî snflar ve Tophane niza-

m ve tâlim meselelerinde büyük

gayret ve himmet eyledi. Kad Bey-
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zâvî Tefsirim hatmetmi, ikinci defa

da Mü'minûn Sûresi'nde "A^el-ham-

dülillâhi rabbil-âlemîn" âyetine ge-

lince vefat eylemitir. (I. 281)

Ahmed Efendi (Mahmud Efendi-

zâde) (Seyyid) Müderris ve Cemazi-

yele\^^el 1265'de (Nisan 1849) zmir,

Zilhicce 1276'da (Haziran-Temmuz

1860) Bursa mollas oldu. Sonra vefat

eyledi. (I. 299)

Ahmed Efendi (Mâlikîzâde) am
müderrislerinden olup 1267'de

(1851) zmir payesi verildi. Ulemâ-

dandr. Birkaç sene sonra vefat et-

mitir. (I. 298)

Ahmed Efendi (Manav) Anadolu-

ludur. Müderris olup 3 Zilka'de 1067'

de (13 Austos l657) vefat etti. (L 218)

Ahmed Efendi (Mandal) Malatyal

Ali'nin oludur. Müderris, Filibe ve

Bagdad mollas olup Zilka'de 1100'

de (Agustos-Eylül 1689) vefat etmi-

tir. (I. 225)

Ahmed Efendi (Mantkî) Zeynelâbi-

dîn Nahcvanîmin oludur. 1003'de

(1594/95) dodu. Müderris ve Muhar-

rem 1044'de (Temmuz 1634) Haleb,

Zilhicce 1044^de (Mays-Haziran 1635)

am mollas olup Cemaziyelâhir 1045'

de (Kasm-Aralk 1635) katledilmitir.

Geni bilgili âlimlerden olup tarih ve

muhazarâtda latifeleri çoktur. Ai'apça

Divan ve kasideleri vardr, (I. 212)

Ahmed Efendi (Mazlum Melekzâ-

de) Müderris ve Muharrem 982^de

(Mays 1574) II. Selimin ehzadeleri-

nin muallimi oldu. Ziika'de 983'de

(ubat 1576) Kudüs, Cemaziyelâhir

985'de (Austos-Eylül 1577) Medine

\^e Rebinilâhir 988'de (Mays-Hazi-

ran 1580) Mekke ve ardndan Medine

mollas olup a'bân 988'de (Eylül

1580) azledilmi ve Cemaziyele\^el

989'da (Haziran 1581) vefat eylemi-

tir. Âlim, inançl, sâKin ve vakar sahi-

biydi. (I. 202/03)

Ahmed Efendi (Mscdîzâde) Sudür-

dan Mecdî Mehmed Efendimin olu-

dur. 1081'de (1670/"1) dodu. Müder-

ris olup 1135'de (1722) Galata mevle-

viyeti verildiyse ce 21 Muharrem

1135'de (1 Kasm _722) vefat etti.(I.

242: IV. 97)

Ahmed Efendi (Memiolu) Selâ-

niklidir. Müderris olup a'bân 1224'

de (Eylül 1809) vefat etti. Fincanc-

larda defnedilmitir. (I. 279)

Ahmed Efendi (Mentezâde) Meh-

med Efendimin(-^) oludur. Bursal-

dr. Devriye mollas olup 1075 'de

(1664/65) vefat etü. (L 220)

Ahmed Efendi (Meram) Vezir ket-

hüdalarndan Ya'kub Agamm olu-

dur. Endemn'da ve kilâr- hassada

terbiye görüp küçük evkaf muhase-

beciligiyle çera clundu. Sonra Re-

van Ordusuna defterdar olup Zil-

ka"de 1138^de (Temmuz 1726) Msrca

memuren gitmitir. Döndükten sonra

ll45'de (1732/33) cizye muhasebeci-

si, ewâl ll48'de Cubat-Mart 1736)

piyade mukabelecisi oldu. Baka gö-

revlerde bulunduktan sonra 1155'de

(1742) iVnadoiu muhasebecisi, 1156'

da (1743) kk- sâlis defterdar olup

1157'de (1744) vefat eylemitir. Egri-

kapfya defnedildi. air, Nakibendî

tarikatnda halifeydi. (I. 248/49)

Ahmed Efendi (Merkezzâde)

Eyüp'de ah Sultan Tekkesi eyhi

olup 1228'de (1813) vefat eyledi.

Âlim, sâlih bir adam olup tekkelerin

çekimelerini hallederdi. Yerine hali-

fesi Sevh Ubeyd geçmitir. (I. 283)



Ahmed Efendi (Miftâhîzâde) Ba-

bas Narkkap Kapcs brahim b. Ab-

dullah'dr. Kocamustafapaa Tekkesi

müridi olup E^âip Camii vaizi ve ah
Sultan Tekkeâ eyhi oldu. 1072'de

(1662) hacca giderken am'da vefat

etti. Ermi sanlanlardan olup güzel

ahlâklyd. Yerine kznn olu smail

EfendiC-^) geç:i. (I. 220)

Ahmed Efendi (Mîrî) Kapdan Gazi

Hasan Paamm kâtiplik hizmetinde

bulunduundan hâcegânlk verilmi-

ti. 1199^da (:.785) kalyonlar kâtibi

olup 1205^de a790/91) yeniçeri kâti-

bi oldu. Sonra maliye tezkirecisi olup

vefat eyledi. C 270)

Almed Efendi (Mollack) Terzi

Hüsâm Efenci'nin oludur. Sirozlu

olup babas gibi kad oldu. Cemazi-

yelewel 1032 de (Mart 1623) A'efat et-

ti. Hezargrad^da defnedildi. Eserleri:

Tefsir-i erife, Hidâyeye ve Telvibe

risaleleri, Fetcvâ-y Kadihan Tenki-

hi. (I. 211)

Ahmed Efendi (Muallimzâde) Mus-

lihiddin Bursevî'nin oludur. 910^da

(1504/05) dcdu. 933'de (1526/27)

babas vefat eyledi. Örenimden son-

ra 963"de (1555/56) Manisa müftüsü,

Zilhicce 967'Ge (Eylül 1560) Haleb ka-

ds ve a'b^n 968'de (Nisan-Mays

1561) Bursa kads oldu. Hoca Atâul-

lah Efendi ile akrabal yüzünden Ce-

maziyeie\^'el 974'de (Kasm-Araik

1566) Anado.u kazaskeri ve o sene

Ramazan'da (Mart 1566) Rumeli ka-

zaskeri oldu. 979^da (1571) Atâullah

Efendi' nin h.stahgmda azledildi ve

emekli edildi. Rebiyülev^'^el 980'de

(Temmuz 15"^2) 70 yanda vefat et-

mitir. Cenazesi Bursaya götürülüp

babasnn yanma defnedilmitir. Âlim,

cömert ve merhametliydi. Zeynîye

Zaviyesi yaknnda bir camii, evi yak-

nnda bir medresesi ve baz hayr

eserleri vardr. (I. 201)

Ahmed Efendi (Muharremzâde)

Bafral Muharrem Efendi'nin(-^) olu-

dur. Müderris ve molla olup emekli ol-

mutur. 1077'de (1666/67) vefat edip

Keskindede'ye defnedildi. Olu Salih

Mehmed Efendi'dir. (L 221; W. 99)

Ahmed Efendi (Muhaî Sinanzâ-

de) Kethüda Mustafa Efendi'nin(-^)

oludur. Müderris ve üç sene Medine

mollas olup daha sonra Msr'da yer-

leti. 1035'de (1625/26) vefat etri. Eâ-

zl, airdir. (I. 210; IV. 386)

Almed Efendi (Muhsltzâde) Cid-

de valisi Muhsinzâde Mehmed Paa'-

mn oludur. Müderris, Msr mollas

ve Muharrem ll63'de (Aralk 1749)

Medine payesi. Muharrem ll64'de

(Aralk 1750) Mekke kads oldu. Ra-

mazan ll68'de (Haziran 1755) stan-

bul payesi ve ewâl 1176'da (Nisan-

Mays 1763) Anadolu payesi olup Mu-

harrem 1177'de (Temmuz 1763) Ana-

dolu kazaskeri oldu. Azledilmi iken

Zilhicce 1181'de (Nisan-Mays 1768)

vefat eyledi. Olu Ivlustafa Efendi olup

onun kzn brahim Hanzâdeierden

Halil Bey nikahlad ki aile arasnda

akrabalk meydana gelmitir. (I. 26 1)

Ahmed Efendi (Muk'ad) Balkesirii-

dir. Hüdâî Mahmud Efendimin mürid-

ierinden olup, Bulgurlumda halife ve

eyh oldu. Sonra Bursa zaviyesine

gönderildi. Hüdâî Efendimin vefaü

günü anszn gelip, eyhin iareti üze-

rine boalan eyhlie geçti. 1049'da

(1639/40) vefat eyledi. (L 214)

Ahmed Efendi (Müfetti) Müderris,

Selanik mollas olup 1057'de (1647)

azledilmi olarak vefat etti. (I. 215)
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Ahmed Efendi (Müftîzâde) Mevâlî-

den Mehmed Efendi'nin oludur.

Müderris, Ramazan 1172'de (Mays

1759) Yeniehr-i Fenâr mollas, olup

Rebiyülevvel 1174'de (Ekim 1760)

Mekke payesi oldu. Muharrem
1189'da (Mart 1775) stanbul kads
oldu ve azilden sonra Zilka'de 1193'

de (Kasm 1779) Anadolu kazaskeri

oldu. 6 Zilka'de 1194'de (3 Kasm
1780) vefat eylemitir. Emir Buhar'

de medfundur. Seçkin âlimlerlerden-

di T Oullan brahim Efendi(-^), Meh-

med Efendi(-+) ve Ömer Efendi'

dir(->). Torunlarndan biri Mustafa

Efendi'dir(-^). (I. 267)

Ahmed Efendi (Müftîzâde) Dâren-

delidir. Müderris olup dersiam iken

Çemaziyelevvel 1195'de (Mays 1781)

vefat eyledi. Topkap'ya defnedildi.

Seçkin âlimlerdendi. (I. 267) .

Ahmed Efendi (Müftîzâde) Babas
Gelibolu müftüsüdür. Zilka'de 1181'

de (Mart-Nisan 1768) Galata mollas.

Muharrem 1187'de (Nisan 1773) ordu

kads ve 15 evval 1191'de (16 Ka-

sm 1777) Mekke payesi olup 1192'

de (1778) (?) mükâlemesine memur
oldu. a'bân 1197'de (Temmuz 1783)

stanbul kads olup 1198'de (1784)

azledilmi, a'bân 1199'da (Haziran

1785) Anadolu payesi olup Rama-

zan'da (Temmuz) Anadolu kazaskeri

olmumr. 10 Rebiyülâhir 1200'de (10

ubat 1786) eyhülislâm oldu. 13 Safer

1202'de (24 Kasm 1787) hasta olunca

azlolundu. Rebiyülevvel 1206'da (Ka-

sm 1791) vefat eyledi. Üsküdar'da

Havuzdibi'nde medfundur. Kararh,

dindar, fâzld. Rusya savan açma-

ya hayli yardm oldu. Oullan bra-

him Selim Efendi ile Mehmed Salim

Efendi 'dir(->). Kardeleri Abdullah

Efendi ve Abdürrahim Efendi' dir. Ab-

dürrahim Efendi'nin olu Osman Kâ-

mil Efendi'dir. Torunlar Mehmed
Emin Efendi(-^) ile Ahmed Efen-

di'dir(-^), (I. 271/72)

Ahmed Efendi (Müftîzâde) eyhü-
lislâm Ahmed Efendi'nin torunlarn-

dandr. 4 Safer 1281'de (98 Temmuz
1864) Eyüp mollakmdan azledilmi

olarak vefat etmitir. (T. 272)

Ahmed Efendi (Müftîzâde) (Sey-

yid) zmirlidir. Müderris, 1198'de

(1784) Bursa mollas 3du. Bu sene-

lerde (1790'lar) vefat etti. (I. 271)

Ahmed Efendi (Mükennâ) Saray

glman ve sonra sefedi hocas oldu.

Müderris iken 1117'de (1705/06) Ka-

drga'da Mehmed Pas. Zaviyesi eyhi

oldu. 13 Rebiyülev\^el 1128'de (8

Mart 1716) vebadan ^'efat etti. Fâzl,

âlimdi. Yerine olu brahim Efen-

di(->) geçti. (I. 239)

Ahmed Efendi (Müneccimba) Ka-

raman Ereglili Lutfullah'm oludur.

Tefsir ve hadisten mezun oknu ve

sonra Kasmpaa (Mev.evîhanesi) ey-

hi Halil Dede hizmetirde 15 sene ka-

dar bulunmu ve Müneccimek Meh-

med Çelebi'den riyazi ilimler ören-

mitir. 1078'de (1667/68) müneccim-

ba ve 1086 (1675) padiah musahibi

oldu. Muharrem 1099'da (Kasm 1687)

azledilmi olarak Msr'a gönderildi.

1102'de (1690/91) hacca gitti ve orada

mevlevîhane eyhi oldu. 1105 'de

(1693/94) Medine'ye hicret etmi,

1112'de (1700/01) Mekke'ye gelmi ve

Ramazan 1113'de (ubat 1702) vefat

eylemitir. Mekke'de medfundur. Fâ-

zl, âlim, air ve edipdi Eserleri: Hâi-
ye4 Beyzâv% Zeyl-i Sadreddinzâde,

Risale-i Fârisiye-i îsâmiydnin metin

ve erh olarak Gâyetü'l-Beyân ismin-



de Arapça tercümesi, Ahlâk- Adudiye

erhi, astronorai, geometri, tp, mûsikî

risaleleri ve 1089 (1678) tarihine kadar

Arapça Tarih, Divan.., (I. 232)

Ahmed Efendi (Müstecib) Müderris

ve saray hocas olup 1224'de (1809)

vefat eyledi ^^e Mahmutpaa'ya def-

nedildi. (I. 279)

Ahmed Efendi (Müemmelzâde)

Cemleüzâde) Ahmed Gülenî'nin

halifesidir. Bursa^da Ali Mert Zaviye-

si'nde eyh iken 1089'da (1678) vefat

etmitir. (I. 222)

Ahmed Efendi (Mütevellizâde) Mü-

derris ve molla oldu. lOll'de (1602/

03) vefat eylemitir. Hasköy'de def-

nedildi. Saf /e sessiz biriydi. Olu
Mustafa Efendi'dir(-^). (I. 206)

Ahmed Efendi (Müvezzi) Abdül-

cebbar Efendi oludur. eyhülislâm

Bahâî Efendiye fetva emini, sonra

Diyarbekir mollas oldu. Safer 1089'

da (Nisan l6"78) vefat etti. (I. 222)

Ahmed Efendi (Müzellef) (Küçük

Gürcü) Ahskahdr. Müderris, 1253'

de (1837/38) Selanik mollas oldu.

Sonra stanbul ve Mekke payelerini

elde eyledi. 11 Muharrem 1272'de (9

Ekim 1855) vefat edip Sedefçilerde

defnedildi. Fâzl ve âlimdi. Olu me-

vâlîden Mehmed Rzâ Efendi'dir. (I.

298)

Ahmed Efendi (Nâfîzzâde) Emin

Mehmed Efendi'nin(->) oludur. Mü-

derris iken Muharrem 1219'da (Ni~

san-Mays 1304) vefat etti. Eyüp'de

medfundur. (I. 417)

Ahmed Efendi (Nakibzâde) Mü-

derris, molla ve sonra Edirne mollas,

1211'de (1796/97) Mekke mollas,

Cemaziyelâhir 1212'de (Kasm-Aralk

1797) stanbul kads oldu. 1213'de

(1798/99) azledilmi ve sonra vefat

etmitir. Olu Abdurrahman Efen-

di'dir(->). (I. 275)

Ahmed Efendi (Naibantzâde) Mü-

derris olup 1135'de (1722/23) vefat

etmitir. (I. 242)

Ahmed Efendi (Nâli kaym) (Sey-

yid) Müderris ve 1185'de (1771/72)

Üsküdar mollas oldu. Sonra vefat et-

ti. (L 264)

Ahmed Efendi (Nesimîzâde) eyh-

lerden olup 1135'de (1723) vefat etti.

Akrabasndan Molla Feyzullah'm ya-

nma Üsküdar'a defnedildi. Abdülhay

Efendi'nin damaddr. (I. 243)

Ahmed Efendi (Nilizâde) Nili

Hasan Çavu'un oludur. Süvari mu-

kabelesi bahalifesi iken 16 ev\^âl

1207'de (27 Mays 1793) vefat eyledi.

Topkap'da defnedildi. (I. 271)

Ahmed Efendi (Örekezâde) Öreke

Mustafa Efendi'nin oludur. Müderris,

molla, Mekke kads oldu. Cemaziye-

levvel 1096'da (Nisan 1685) stanbul

payesi, Cemaziyeievvel 1099'da (Mart

1688) Anadolu ve Cemaziyelâhir 1100'

de (Mart-Nisan l689) Rumeli payesi

oldu. a'bân 1109'da (ubat 1698) ve-

fat etti. Fâtih'de medfundur. Olu Be-

li Mustafa Efendi'dir(->). (I. 231)

Ahmed Efendi (Pârepârezâde)

Bursaldr. Müderris ve Trhala kads

oldu. 968'de (1560/61) vefat eylemi-

ür. Osmanl ülkesinde bunun gibi bir

kad gelmemitir. Trhala'ya gidiin-

de halk karlamaya çku. Elbisesi es-

ki olduundan kendisinden kady
sordular. O da "evet, geliyor." diye

geçip gitü ve mahkemeye yalnzca

girdi. Ahâli, durumu sonradan ören-

di. Nazma muktedir, ermilerden bir

zat idi. ehname tarznda Osmanl ta-

rihi yazmtr. (I. 199)
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Ahmed Efendi (Pervânezâde)

Edirnelidir. Kad olup lll4'de (1702/

03) vefat etti. Usta airdir. (I. 233)

Ahmed Efendi (Pirîzâde) (Hac)
Yeniçeri kaleminde halife olup ll4r

de (1728/29) vefat ile Kocamustafa-

paa'ya defnediimitir. (I. 244)

Ahmed Efendi (Postalczâde) Mü-
derris olup Rebiyüle\^^e 1104'de

(Kasm 1692) vefat etmitir. Ulemâ-

dand. (I. 228)

Ahmed Efendi (Ramazanzâde)
Mehmed Beyin olu ve mam Ali

Efendi'nin kzmm oludur. Müderris

ve Rebiyülâhr 971 'de (Kasm-Aralk

1563) Mekke kads oldu. Cemaziye-

le\^'"el 974'de (Kasm-Aralk 1566) az-

ledildi. Rebiyülâhr 985'de (Haziran-

Temmuz 1577) Medine kads oldu.

Devlet erbâbmm maduru olduunu

2Q(^ padiaha arznda azledilmi ve îstan-

bul dna çk emrini alp hacca git-

mitir. Safer 986'da (Nisan 1578)

am'a iki merhale kalnca vefat eyle-

mitir. Âlim, iir ve inada mahirdir.

Eserleri: Sûre-i A'rafa kadar îrâh-t

Kuran, Tefsir-i Beyzâvtnin baz yer-

lerine talikat, Hidâye erhi, Miftâh

erhi, Mevâkif erhi, erh-i Htrz-t

Hazret-i Ali. Oullar Kudsî Efendi

ve Mehmed Efendi'dir. (I. 201/02)

Ahmed Efendi (Recebzâde) Galata

ve Filibe mollas oldu. I. Mahmud dev-

ri (1730-1754) balarnda vefat etti.

Olu Mehmed Arif Efendi^ dir. (L 245)

Ahmed Efendi (Reislzâde) Babâli

kâtiplerinden olup serhalife olduktan

sonra sadâret mektupçusu oldu,

1178'de (1764/65) vefat eyledi. Ayn-

Irkçemesi'nde medfundur. O sene

akrabasndan Reislizâde smail Aa da

vefat edince yanma defnedildi. (I.

258)

Ahmed Efendi (Resûlzâde) Resul

Efendi'nin oludur. (-• 237)

Ahmed Efendi (Saçh) (Hac) Bo-

azhisarlîdr. Nakibendî eyhlerin-

den olup 1184'de (1770/71) vefat

edip Tersane ardna defnolunmutur.

Olu veya torunu Ahmed Efen-

di'dir(-^).'(L 263)

Ahmed Efendi (Sahhaflar eyli-

zâde) (Hac) (Seyyld) Müderris ve

121 rde (1796/97) Kudüs mollas,

sonra Msr mollas oldu. Oradan Me-

dine'ye giderken 1218'de (1803) bo-

ularak vefat eyledi. Âlim ve kâmildi.

Bmoik olu Mustafa 'lâid Efendi(-^),

ortanca olu nakibüleraf Es'ad Efen-

di, küçük olu mîrlr/â Fazlullah Pa-

sajdr. (I. 276)

Ahmed Efendi (Sal Dazâde) Kasta-

monuludur. Müderris, Üsküdar mol-

las ve sonra Medine payesi oldu. 15

a'bân 1106'da (31 Mart 1695) vefat

etti. Srttekke'de medfundur. Olu
Feyzullah Efendi'dir(-^). (I. 229)

Ahmed Efendi (Samsunîzâde)

Mehmed Efendimin oludur. Müder-

ris, 944'de (1536/37) Bursa, 945^de

(1538/39) stanbul kads oldu. 949'

da (1542) azi edildi ve 100 akçe ile

sultan müderrisi oldu. 952'de (1545)

Bâyezid müderrisi, 954'de (1547)

Anadolu, Irak- Arab ve Acem müfet-

tii olup günlük 400 akçe tayin edildi.

955'de (1548) am /alisi Hadm Si-

nan Paamn zulümlerini teftie me-

mur oldu. Baz fesatçlar, açkça ya-

lan söyledi diyerek oiçâreyi azlettir-

diler ve emekli maam güççe verdir-

diler. 960'da (1553) yine Bâyezid mü-

derrisi oldu. 968'de (1560/61) fakirli-

i yüzünden Haeb j^ads oldu. 970'

de (1562/63) aziolundu. Zilhicce 978

de (Mays 1571) emekli olarak vefat



etti. Fâzl hakirr., keskin, marurdu.

Kazaskerlie çok istekli ise de nail

olamad. Olu vlehmed Efendi'dir.

(I. 200)

Ahmed Efendi [Saray Hocas) Mü-

derris olup Eski Saray muallimiydi.

15 Muharrem 1120'de (6 Nisan 1708)

vefat eyledi. (I. 256)

Ahmed Efendi (Sârbân) Aksarayl

Pîr Ali Efendi^'e nürid olup slasn-

dan dönerek 17 sene iradda bulun-

du. 952'de (154^) vefat etmitir. Mür-

id-i kâmildi. Zevcesi, ayplarn söy-

lediinde özür ellerdi. (I. 198)

Ahmed Efendi (Sar) Üsküplüdür.

Müderris olup 1099'da (1687/88) ve-

fat etti. (I. 224)

Ahmed Efendi (Sar) Tirelidir. Mü-

derris, Konya mollas oldu. Azledil-

mi olarak Receb 1103^de (Mart-Ni-

san 1692) vefat etti. (I. 227)

Ahmed Efendi (Seyyid) zmirlidir.

stanbul'da vaiz olup Fâtih ve Bâye-

zid camileri vaizi oldu. 1089'da

(l678) hacca gitti ve Rebiyüle\^el

1090*dâ (Nisan 1679) vefat etti. Mu-

haddis ve müfessirdi. Ermi saylan-

lardandr. (I. 222/23)

Ahmed Efendi (Seyyid) Arif mü-

derrislerden olup lâkab "Ebûl-me-

vâhib" idi. Hosohbetti. ewâl 1121'

de (Aralk 1709) vefat etti. (I. 236)

Ahmed Efendi (Seyyid) Kayserili-

dir. Nu'man Pasa'nm hocas olmakla

müderris, molP.. ve Mekke payesi ol-

du. Muharrem 1138'de (Eylül 1725)

vefat etti. Âlim. fâzl, alçakgönüllüy-

dü. (L 244)

Ahmed Efendi (Seyyid) Müderris,

sonra Haleb mollas olup, halkla ge-

çinemediginden e\^^âl 1177'de (Ni-

san 1764) Konya'ya sürüldü. Daha

sonra vefat etti, (I. 258)

Ahmed Efendi (Seyyid) Sadâret

mektûbî kalemi halifesi iken hâce-

gânlk rütbesiyle bahalife olmutur.

14 Receb 1193'de (28 Temmuz 1779)

vefat eyledi. Üsküdar'da medfundur.

(I. 267)

Ahmed Efendi (Seyyid) Çetelidir.

Müderris, ewâi 1206^da (Haziran

1792) Galata mollas, sonra bilâd-

hamse mollas oldu. Rebi\âiiâhir 1211'

de (Ekim 1796) Mekke payesi verildi.

12 Zilhicce 1211'de (8 Haziran 1796)

vefat etti. Fâzl ve engin bilgiliydi.

Kadî Beyzâvî Tefsirtni hatmetti. (I.

274)

Ahmed Efendi (Seyyid) Kastamonu-

ludur. Müderris ve dersiam olup Arab-

zâde Atâullah Efendi'nin eyhülislâm-

lnda müfetti ye sonra er'îyatç ol-

du. Receb 1211'de (Ocak 1797) vefat

eyledi. Ey^p'de medfundur. (I. 274)

Ahmed Efendi (Seyyid) Müderris

ve fet\^â emini olup Receb 1211'de

(Ocak 1797) Selanik mollas, sonra

bilâd-i hamse mollas oldu ve Mekke

payesi alp 1223'de (1808) vefat eyle-

di. (I. 279)

Ahmed Efendi (Seyyid) Bâb-

âlrden yetiip 1224'de (1809) rikâb-

hümâyûnda defterdar mektupçusu

oldu. Bu senelerde (18101ar) vefat

eyledi. (I. 283)

Ahmed Efendi (Seyyid) Diyarbekir-

lidir. Anbar emini ve hâcegândan ol-

du. 1237'de (1821/22) stanbul muka-

taacsve 1238'de (1822/23) maliye tez-

kirecisi oldu. 14 Receb 1240'da (1824/

25) esham mukataacs tayin edilmi-

tir. Daha sonra vefat etti. (I. 286)

Ahmed Efendi (Seyyid) Boluludur

Devriye mollas olup bu senelerde

(1830'lar) vefat etti. (I. 293)
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Ahmed Efendi (Seyyid) Kadiri

eyhlerindendir. 26 Safer 1247'de (7

Austos 1831) vefat edip Tophane'de

Karaba Tekkesi Mezarlgrna defne-

dilmitir. (I. 291)

Ahmed Efendi (Seyyid) Çerkeli-

dir. Müderris olup 5 Ramazan 1252'

de (14 Aralk 1836) vefat etti. Duvar-

dibi'nde medfundur. (I. 293)

Ahmed Efendi (Seyyid) Muhallefat

halifesi, sonra kalyonlar kâtibi ve

1246'da (1830/31) mznâme-i sânî ol-

du. Sonra iplikhane nâzn olup 23

Rebiyülâhr 1255'de (6 Temmuz
1839) vefat etmitir. Kasmpaa'da
medfundur. (I. 291)

Ahmed Efendi (Seyyid) Badad

evkaf nâzn olup, ev\'M 1263'de (Ey-

lül-Ekim 1847) mahreç payesi olmu-
m. Bu senelerde (1840 '1ar) vefat etti.

188 (I. 297)

Ahmed Efendi (Seyyid) Sivrihisar-

ldr. Vâsf Pasa'mn hocas ve müder-

risdir. 15 Ramazan 1265'de (5 Aus-
tos 1849) vefat etti. (I. 297)

Ahmed Efendi (Seyyid) (Kara

Kethüda) Aa Paa lâkapl Hüseyin

Paa'nm kethüdas olup 21 Muhar-

rem 1262'de (19 Ocak 1846) vefat et-

ti. Topkaprda Silahdar Oca kethü-

das brahim Aga'nm yanma defne-

dildi. (II. 226)

Ahmed Efendi (Seyyid) (Medenî)

Tevkiî Mustafa Paa'nm âtrba olup

1182'de (1768/69) vefat etti. Olu
Halil Efendi'dir(-^). (II. 304; II. 442)

Ahmed Efendi (Seyyid) (Muradzâ-

de) Kara Murad Efendi'nin(->) toru-

nu, brahim Efendimin oludur.

1174'de (1760/61) Galata, a'bân
1181'de (Ocak 1768) Bursa kads ol-

du. 1184'de (1770/71) vefat etti. Üs-

küdar'da medfundur. Olu Said Meh-

med Efendi'dir(-^). (I. 263; IV. 358)

Ahmed Efendi (Seyyidî) Zübâb Sey-

yid Ali'nin oludu*. Bursal bir müder-

ris ve airdir. Rebiyüle\^^el 1095'de

(ubat-Mart l684) vefat etti. (I. 224)

Ahmed Efendi (Sddîkîzâde) Halil

Mehmed Efendi'rin(-^) oludur. Mü-

derris olup ll69da (1755/56) vefat

edip Haydarpaa'ya defnedildi. (II.

295)

^

Ahmed Efendi (Siyah) Yükselerek

hâcegândan oldu. 1222'de (1807)

topçular kâtibi, sonra cebeciler kâtibi

ve 1225'de (1810) küçük evkaf mu-

hasebecisi, sonra bamukataac olup

1232'de (1817) vefat ederek Üskü-

dar'a defnedilmi r. (I. 284)

Ahmed Efendi (Siyahîmelekzâde)

(Seyyid) Eyüp'de Mustafa Paa Der-

gâh eyhi Mustafa Efendimin vefa-

ünda ll46'da (1733/34) eyh olup

Rebiyülâhr ll"'9'da (Eylül-Ekim

1765) vefat eylemitir. Halefi Ahmed
Hüdâverdi Efend'dir. (I. 260)

Ahmed Efendi (Sûfîzâde) Mehmed
Efendi'nin(-^) oludur. Bursa'da

eyh Ahmed Gazzî'nin halifelerinden

olup ya lOO'ü am iken 1207'de

(1792/93) vefat CLti. Babasnn yann-

da medfundur. (IV. 154)

Ahmed Efendi (Surre Eminizâde)

(Hac) Surre emmi Hac Hafz bra-

him Efendi'nin(->) oludur. Valide

Sultan Camii kâtibi ve Okçular eyhi

oldu. Il64'de (:.751) vefat eyledi.

Ou Süleyman Efendi ise Zilka'de

ll69'"da (Austos 1756) vefat eyledi.

Aynlkçemesi'nc e medfundurlar. (I.

124/25)

'

Ahmed Efendi (a'bân2âde) Azim

Mehmed Efendi'rin(-^) oludur. Mü-



derris, molla olup Receb 1174'de (u-

bat 1761) Me'dine kads olmutu.

Yallndan gidemeyip ksa süre

sonra vefat etti. CL 257; IV. 193)

Ahmed Efendi (âtrzâde) (Hac)

(Hafz) Trabzonludur. stanbul'a ge-

lip dersiam ve raüderris oldu. 19 Re-

ceb 1200^de (18 Mays 1786) vefat ey-

ledi. Üsküdar'da Miskinler'e defne-

dildi. Olu Mehmed Emin Efendi'dr.

Onun olu eyhülislâm (Merebzâ-

de) Arif Efendi ile Mehmed Es'ad

Efendi'dir(-^). C 269/70)

Ahmed Efendi (ehlâ) Kengrldr.

Haseki hekimbas, sonra saray tabi-

bi oldu. nOö'da (1694/95) II. Musta-

fa^nn validesi hekimbas, sonra Ye-

niehir mollas olup 26 Cemaziyelâ-

hir 1127'de (3C Haziran 1715) vefat

etti. (I. 238)

Ahmed Efendi (eyh Hzr Efend^

zade) Hüseyin Efendi'nin(-^) olu-

dur. Ayasofya vaizi olup 1194'de

(1780) vefat etti. Tokmaktepe'de

medfundur. (II, 151)

Ahmed Efendi (eyhzâde) Kzan-

hkl Zâhid Mehmed Efendi'nin olu-

dur. Müderris, am, Mekke, Bursa ve

Edirne mollas oldu. Safer 1032'de

(Aralk 1622) anszn vefat etti. Kes-

kin Dede Mezarlmda medfundur.

Âlim olduundan bütün ömrü ilim

konumakla geçmitir. Eserleri:

erh-i Miftâb'a ta'likat, Tefsir-i e-

rife, Telvib'c l:elimân, Hâiye-i Ke-

afn istiare bahsine risalesi. (I. 211)

Ahmed Efendi (eyhzâde) stan-

bulludur. Müderris ve Msr bâb naibi

olup Muharrem 1128'de (Ocak 1716)

vefat etti. Olu Yümnî Süleyman

Efendi'dir(^). CI: 238)

Ahmed Efendi (eyhzâde) Müder-

ris, Selanik kads ve Mekke payesi

oldu. Il62'de (1749) vefat eylemitir.

Egrikaprda defnedildi. Olu Meh-

med Refr Efendi'dir. (I. 251)

Ahmed Efendi (Tabib) Müderris,

ll43'de (1730/31) Galata mollas ol-

mumr. Daha sonra vefat etti. (I. 246)

Ahmed Efendi (Tâhâzâde) Haleb

erafndan olup faziletine binaen

kendisine Kudüs mevleviyeti ve olu

Mehmed Efendiye zmir payesi veril-

miti. Olu Edirneye ikamete gönde-

rilince braklmasna çalrken

1180'de (1766/67) kendi de gönderil-

di. 1185'de (1771/72) payesi iade

olunup sonra vefat eyledi. (I. 265)

Ahmed Efendi (Taköprîzâde)

Hâmid Mehmed Efendi'nin(->) olu-

dur. Müderris iken Cemâziyelewel

1017'de (Austos l608) vefat eyle-

mitir. (III. 471)

Ahmed Efendi (Tatar) Krmldr.

eyh Murad Efendi'nin halifelerinden

olup Emir Buhar Tekkesi eyhi oldu.

1156'da (1743) vefat eylemitir. (I.

248)

Ahmed Efendi (Topçular mam-
zâde) eyh olup, 1205^de (1790/91)

vefat edip Sütiüce'ye defnedilmitir.

(I. 271)

Ahmed Efendi (Tucuzâde) Saray

müezzinbasi olup Rebiyülâhr

1207'de (Kasm-Araik 1792) vefat et-

ti. Süleyman Paa Han civarndaki

camiye defnedildi. (I. 273)

Ahmed Efendi (Vhvhek) Seyfui-

lah Efendimin oludur. 970'de

(1562/63) dodu. Müderris, Edirne

ve Bursa mollas oldu. Cemaziyeiâhir

1022'de (Temmuz-Agustos I6l3) s-

tanbul kads oldu. 1023 balarnda

(ubat-Mart l6l4) vefat etmitir. Yu-

muak huylu ve güzel ahlâk sâhibiy-
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di. Keramet iddiasyla da dünyaln
arttmrdi. (I. 208/09)

AJuned Efendi (Yaci2âde) (Sey-

yid) Üsküdar'da Isfendiyar Mesci-

di'nin imam ve müezzini Sa'dîye'den

bir zat idi. Sonra o mescidi teleke ya-

pp eyh oldu. 119rde (1777) vefat

etti. Orada medfundur. (I. 266)

Ahmed Efendi (Yahyâzâde) Bos-

tanzâdelerden Yahya Efendi'nin olu
Ahmed Efendi'nin oludur. 1058'de

(1648) dodu. Müderris, Mekke kad-
s olup Zilhicce 1128'de (Kasm-Aralk

1716) stanbul payesi oldu. 6 Cemazi-

yev^^^el 1129*da (18 Nisan 1717) stan-

bul kads olup Rebi^öilâhir 1130'da

(Mart 1718) azledildi. 29 ewâl 1135'

de (2 Austos 1723) Anadolu kazas-

keri oldu. e\^^âl 11 36'da (Temmuz
1724)azloIundu. 15 Rebiyüievv^el 1138'

de (21 Kasm 1725) vefat etti. Maarif-

ten hissedar, der\4-merepdi. Olu
brahim Efendi(-^) ve Yahya Efen-

di(-^) ile stanbul kads Hüseyin Efen-

di'dir. Torunlar brahim Efendi(-^)

ayn adl dier brahim Efendi(-^), s-

tanbul kads Ahmed Efendi ile onun
olu sudûrdan Said Efendi' dir. (I. 243)

Ahmed Efendi (Yalnzâde) Müder-

ris, lOOl'de (1593) dili belasndan

ran'a kaçp orada müftü olmu, 1019'

da (I6l0) dönünce Badad mollal
verilmitir. Receb 1027'de (Temmuz
l6l8) vefat ett. Alim ise de kimse yar-

dmc olmamtr. (I. 209)

Ahmed Efendi (Yekçem) Alâiyeli-

dir. Murad Paa imam olup bu saye-

de müderris oldu. Sonra Eyüp molla-

s olup Cemaziyelâhir lllO'da (Aralk

1698) vefat eylemitir. (I. 231)

Ahmed Efendi (Yusuf Efendizâ-

de) eyhü'l-kurrâ olup 1217'de

(1802/03) vefat etti. (IIL 378)

Ahmed Efendi (Yusufeâde) Mü-
derris, mahreç mollas olup Cemazi-

yelewel 1182^de (Eylül-Ekim 1768)

Edirne mollas oldu. E'aha sonra ve-

fat eyledi. (I. 262)

Ahmed Efendizâde bak. Said Meh-
med Efendi

Ahmed el-Aynî Tunusludur. Orada

müftü ve müderris oldu. 978'de (1570/

71) Trablusgarb'da vefat etti. Fâzldr.

(I. 200)

Ahmed Emir Efendi Giresunludur.

Müderris ve Mahmudpaa Mahkeme-
si naibi olup 27 a'bân 11 25 'de (17

Eylül 1713) vefat etti. (I. 236/37)

Ahmed Fevzî Paa Of^irarî) Girit'te

Suda limannda Nefsis.da köyünden-

dir. stanbul'a gelip hemehrisi bra-

him Aga'ya, Çengelköy kaykçlarm-

danken intisap eylemitir. Vefatnda

onun kardei Silahdar .\li Aga'ya hiz-

metkâr oldu ve sofal yazlp tebdil

hasekisi oldu. 124l'de (1826) Vak'a-i

Hayriye'de hizmette bulunup Bostan-

cba Osman Paaya ^'e sonra Seras-

ker Husrev Paa'ya baland. Bu sa-

yede Enderun'dan nizamiye askerli-

ine girerek binba ve miralay oldu.

1246'da (1830/31) hassa feriki, 26

Muharrem 1248'de ( 25 Haziran 1832)

vezir ve ilk hassa müir^ oldu. 1249'da

(1833) Rusya donanmasnn Osmanl
Devleti hizmetine msmuren Bey-

koz'a geliinden dolay, fevkalâde el-

çilikle Cemaziyelâhir'de (Ekim-Kasm

1833) Rusya'ya gönderildi. Sonra dö-

nerek Tâhir Paa'nm Akdeniz'e gidi-

inde iki defa kapdanlk vekâletinde

bulundu. 1 a'bân 1252'de (11 Kasm
1836) kapdan- der\^â oldu ve o sene

ilâveten Bursa valis: oldu. 1255

(1839) balarnda Msr üzerine me-
mur donanma ile Akdeniz'e çkt O



srada L Mahmud vefat edip Abdül-

mecid tahta çkt. Padiahn kendisine

gücenmi olduu düüncesiyle do-

nanma ile skenc.eriye'ye gidip Meh-

med Ali Paa^ya s.md. Muharebe za-

ferie bitip donanma geri döndü ama o

Msr'dan dönmedi. 1257 (1841) sonla-

nnda odalklarndan bir iki cariye va-

stasyla vefat ettirüldü. Marur ve ki-

birliydi. 1250'de (1834/35) Üsküdar

Mevlevîhanesi'ni tamir ettirdi. OguUa-

n Ahmed Gâlib Bey(-^) ile Yahya

Bey'dir(-^). Kölesi ferik Rüstem Pa^a,

damadyd. Bir camad da müir Arif

Mehmed Paa^dr. (I. 294/95)

Ahmed Fikrî Efendi Kastamonulu

Resûi'ün oludur. Müderris, Galata

kads olup 106= 'de (1653) vefat etti.

Sak ilminde yeganeydi. (I. 217)

Ahmed Gilanî II. Mehmed (Fâtih)

devrinde (1451- .481) yaad. Ayasof

ya Tarihîni Runcadan Farsçaya ter-

cüme etti. (I. 192)

Ahmed Giray CBodan Giray) III.

Mehmed Giray Han'n oludur. An-

nesi Bodanh bir cariye idi. Babas-

nn hanlnda stanburda rehin olup

hanzâdelerin kdem sras usûlüne

uyma konusunda Hüsâm Giray ile

çekitiler. Babasnn vefatnda K-

rm'a gitmiti. Saçsuz olarak Bahâdr

Giray tarafndan 1050'de (1640/41)

katledildi. (I. 214)

Ahmed Gülâbî Efendi Edirnelidir.

Müderris olarak Rebiyülâhr ll4rde

(Kasm 1728) vefat etmitir. (I. 244)

Ahmed Hamd (Dervi) Yahya b.

Süleyman b. Âk Paa oludur. Ka-

lem .erbabndan olup II. Mehmed

(Fâtih) devri (1451-1481) ricalinden-

dir. lk Osmanl, tarihini bu zat yazd.

Ayn devirde yaam Ahmed Gilânî

de Rumcadan Farsçaya çevrilen Aya-

sofya Tarihini yazd. Birbiri ardn-

dan vefat etmilerdir. (I. 192)

Ahmed Han Gilan emiri iken

1001 'de (1592/93) ran'dan kaçp Os-

manl Devletime snd. stanbul'da

padiahn bol nimeüerine mazhar

olarak 1009'da (1600/01) vefat eyle-

mitir. (I. 205/06)

Ahmed Hayâl eyh brahim Güle-

nî'nin oludur. Babasmm yerine

eyh oldu. Ümmî ve kefi açkt. 977'

de (1569/70) vefat eyledi. Yerine o-

lu Safvetî Ali Efendi(-^) geçti. (I. 200;

1.93)

Ahmed Hayrî Efendi Müderris olup,

1176'da (1762/63) vefat etti. Tersane

ardna defnedildi. (I. 256)

Ahmed Hâzim Efendi (Samyîzâ-

de) Kalemden yetiip hâcegândan

oldu. 1235'de (1819/20) piyade mu-

kabelecisi, 1237'de (1821/22) pisko-

pos mukataacs ve baka görevlerde

bulunduktan sonra Zabtiye Mecli-

si'nin açlnda aza olup nihayet

emekli olmutur. Rebi\ailewel 1280'

de (Austos-Eylül 1863) vefat eyledi.

(I. 300)

Ahmed Hüdâverdi Efendi Hoca

olup Edirnekap dnda Mustafa Pa-

a Dergâhrna eyh oldu. 1225'de

(1810) vefat eyledi. "Kutub" diye

mehur olup ermi saylanlardand.

Tekkede medfundur. Sonra Velîyed-

din Efendi eyh olup 1236'da (1820/

21) vefat eyledi. Yerine Silistreli Mus-

tafa Efendi eyh olup 15 Receb

1248'de (8 Arahk 1832) vefatnda

onun olu Ahmed Efendi eyh ol-

mutur. 3 Muharrem 1265^de (29 Ka-

sm 1848) vefat eyledi. Sonra Hoca

Yahya Efendi eyh olup 25 Muhar-

ibi



rem 1291'de (14 Mart 1874) vefat ey-

ledi. Hepsi dergâhda medfunduriar.

(L 280/81)

Ahmed Hüseynî (Emir Buhati)

(Seyyid) eyh Mehmed Buharî^nin

oludur. eyh Abdullah Semerkandî

ve Abdullah lâhî ile görütü. Ailesini

Buhara'da terk ederek eyh Abdullah

lâhî ile stanbul'a geldi. eyh sag ta-

rahn buna tahsis edip herkese tak-

dim eyledi. Simav'da bulundukça
imamete bunu geçirirdi. eyh lâhî,

"6 sene müddetle Se^^id Buhar sa-

bah namazm yats abdestiyle kldr-

d" demitir. eyh lâhî'nin vefatnda

stanbul'a geldi ve bir mescid ve za-

viye yapt. Burada Nakibendîlii
yayd. 922 'de (1516) vefat etti. Mesci-

dinde medfundur. Ya 73 olup Fars-

ça beyitleri vardr. Damadlan Abdüi-

192 lâtif Çelebi ve Hekim Çelebi ile Mah-
mud Efendi'dir. Kzlarndan Mahmud
Efendi'nin ei erife Hanm, 12 Rebi-

yülevvel 921'de (26 Nisan 1515) vefat

eylemitir. Halifelerinden biri de Kü-

tahyal emseddin Efendi'dir. (I.

195/96)

Ahmed lâhî Nakibendî eyhlerin-

dendir. II. Mehmed (Fâtih) devrinde

(1451-1481) Bursa'ya geldi. Defterdar

Dervi Efendi, ona bir zaviye yapm-
tr. Orada vefat eyledi. Ermi saylan-

lardandr. (I. 192/93)

Ahmed îshak Efendi Sa'dîye tarika-

tndan Fmdikîzâde Dergâh'na eyh
oldu. 17 Safer 1226'da (13 Mart 1811)

vefat eyledi. Tekkede medfundur. (I.

282/83)

Ahmed tzz Efendi Ayasofya Ca-

milinde reisü'l-muhaddisîndi. 1179'

da (1765/66) vefat edip Üsküdar'a

defnediimitir. (I. 260)

Ahmed tzzeddir. Sayyâd Rfaî haz-

retlerinin torunu olup 670'de (1271/

72) Hanebhun civarnda Minkin kö-

yünde vefat eylemitir. Orada med-
fundur. Üzerine I. Selim (Yavuz) bir

mezar ve dergâh saptrd. Rfaî hali-

felerinden brah:.m el-A'zeb, pek
mehur olup ermilerdendir. Rfaî ta-

rikat ona mensuptur. Sudûrdan
Ebülhedy Mehme(i Efendi ve babas
eyh Hasan Vâdî Sfendi, Basra naki-

bi Seyyid Mehmed Said Efendi ve

Haleb'de meâyih-i Rfaîye eyhi Ali

Efendi, soyundan olarak hayattadr-

lar. (I. 189/90)

Ahmed izzet Bey Silahdar Abdullah

Agazâde Hakk Bey'in oludur. Mü-
derris, zmir payesi ve sonra Msr
mollas ve Muharrem 1274'de (Eylül

1857) Mekke mollas oldu. Sene so-

nunda orada vefat eylemitir. (I. 298)

Ahmed izzet Paa Kütahya'da Ger-

miyanogullarmdandr. stanbul'a ge-

lip terifatç Akif Bey'in hademesin-

den oldu. O sayede okuyup terifat

kalemine cera olundu. Yetierek
terifat halifesi oldu. Ksa sürede te-

rifatç ve hâcegâncan oldu. Rebiyülâ-

hr 1178'de (Ekinr. 1764) çavuba,
Cemaziyelâhir 1178'de (Arahk 1764)

sadrazam kethüdas oldu. 14 e\^^âl

1178'de (6 Nisan 1765) defter emini

olarak hemen ardndan Limni'ye ika-

mete memur oldu. 1179'da (1765/66)

serbest brakld. Sonra bamuhase-
beci oldu. Muharrem 1180'de (Hazi-

ran 1766) tersane emini olup a'bân
1180'de (Ocak 1767) azledildi. 'sonra

tophane emini olarak bir aralk me-
muren Msr'a gitti. a'bân 1184'de

(Kasm-Aralk 177(0 ikinci defa sadâ-

ret kethüdas oldu. 7 Zilka'de 1184'

de (22 ubat 1770) vezir rütbesiyle

Rusçuk seraskeri oldu. Zilka'de 1185'



de (ubat 1772) ^^idin seraskeri olup

sefer bitimine k^.dar yiitlik göster-

mitir. Sonra Vidin valisi, 1188'de

(1774) Kars ve ardmdan Aydm ve

1189'da (1775) Msr ve 119rde

(1777) Haleb valisi oldu ve Vehhâbi-

lerin ayaklanmasnn balangcnda

Aydn valilii ile Medine'de ikamet et-

mesi emrolundu. Gidemeyince Kudüs

sanca verildi. Cemaziyelevvel 1192'

de (Haziran 1778) Diyarbekir ve 1193'

de (1779) Haleb valisi oldu. Sonra ve-

ziriigi kaldnldysa da 1194'de (1780)

geri verilip Köstendil mutasarrf ve ar-

dndan Silistre va.isi ve 1195'de (1781)

Hotin muhafz cldu. 3 Zilka'de 1196'

da (10 Ekim 1782;) orada vefat etti. Ket-

hüdâlgmda efendisi Akif Bey tekrar

terifatç olunca âdet üzere el öpme

töreninde her ikisi aglatlar. (I. 268)

Ahmed zzet Paa (Turnaczâde)

(Tiryaki) Boynu eri olduundan bu

lâkapla da anlr. Hezargradldr. Ye-

niçeri olup savata iyi hizmetinden

dolay kul kethüdas olmutur. Zilhic-

ce 1189'da (ubat 1776) yeniçeri aa-

s oldu. Rebiyâilâhir 1190'da (Mays-

Haziran 1776) vezir rütbesi verildi.

Cemaziyelâhir 1190'da (Temmuz-

Austos 1776) Trhala valisi olup

1193'de (1779) Ohri sanca verildi.

Sonra vefat eyledi. Oullar Silahdar

Ali Paa ve Fennî Bey'dir. (I. 267)

Ahmed Kalibî Efendi Bursa da Ah-

med Paa Tekkesi eyhi olup 1077'de

(1666/67) vefat etmitir. (I. 221)

Ahmed Kâmil Bey (Hasan Paaza-

de) 1275'de (1358/59) vefat ederek

Haydarpaa'ya defnedildi. (I. 299)

Ahmed Kâmili Efendi Müderris,

Haleb mollas, Cemaziyelevvel 1175'

de (Aralk 176a) Msr mollas oldu.

Daha sonra vefat etü. (I. 258)
.

Ahmed Kâmil Paa Belgradldr.

Defterhane kaleminden yetiip hâce-

gândan oldu. Ordu defterdar olup

ll60'da (1747) sipahi kâtibi, sonra

tersane emini oldu. 10 Zilka'de

ll63'de (11 Ekim 1750) defterdar-

kk- evA^el oldu. Rebiyülevvel

ll64'de (ubat 1751) azledilip sürgü-

ne gönderildi. Geri döndükten sonra

ll65'de (1752) süvari mukabelecisi,

ewâl ll68'de (Temmuz 1755) cizye

muhasebecisi ve Zilka'de ll68'de

(Austos 1755) reisülküttab, 19 Mu-

harrem ll69'da (25 Ekim 1755) sadâ-

ret kethüdas oldu. 5 Rebiyülev\^el

ll69'da (9 Aralk 1755) vezirlikle Se-

lanik valisi, 1172'de (1758/59) Hanya

ve sonra Bosna valisi olup azledildi.

Zilka'de 1173^de (Haziran-Temmuz

1760) Msr valisi ve sonra Kandiye

valisi oldu. Receb 1176'da (Ocak-u-

bat 1763) azledildi ve vezirlii kald-

rlarak Resmeya gönderildi. 1176

sonlarnda (Mays-Haziran 1763) ve-

ziriigi iade edilip tekrar Hanya valisi

oldu. Gemiye binip hareket eyiediy-

se de hava muhalefetinden Limniye

geldi. Rebiyülâhr 1177'de (Ekim

1763) orada vefat etti. Kalem hulefa-

hgmdan vefatna kadar seccade, hr-

ka ve tebihi bir yerde dump gece-

lerde zikir ve tevhidle megul olurdu.

Gayet iri ve uzun boylu olup eklin-

den ahmaklk ve kabalk umulurken

vücudunda asla agrik yoktu. Akll,

idrakli ve olgundu. Kibirii olmakla

*^Sopa salan" dendi. Son derece

edepli olduundan III. Osman "Kâ-

mil" mahlasn verdi ve menurunda

yazlmasn ferman buyurdu. Olu
Hakk Paa ve damad ricalden Ha-

san Efendi'dir. Hakk Paazade zzet

Paa'mn olu Beyrut valisi Aziz Pa-

a'dr. (I. 257)
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Ahmed Kâmili Efendi (Hafz) K-
rmldr. Küçük yata Enderun'a girip

ça\Ti oldu. Güzel sesinden dolay

hanende ve usûlbend olarak mahare-

tinden Kemanî Hzr Aa yc A'mâ

Corcizâde ile arkada oldu. Bu suret-

le müezzin ve biraz süre geçince mü-

ezzinba oldu. I. Abdülhamid dev-

rinde (1774-1789) imam- sân ve

müderris olmutur. 1210'da (1795/

96) Edirne payesi, 7 CemaziyelcA^^el

1223'de (1 Temmuz 1808) imam- ev-

vel-i sultam olmu ve Mekke ve Is-

tanbul payelerini de bu seneler için-

de almtr. 1224'de (1809) Anadolu

kazaskeri olup 1226'da (1811) imam-

lktan azledilmitir. Rebiyülevvel

1226xia (Nisan 1811) Rumeli kazas-

keri oidu. Ramazan 1228 (Eylül 1813)

balarnda azledildi. 1234xie (1819)

ikinci defa Rumeli kazaskeri oldu.

1235'de (1819/20) ayrld. Ömrünün
uzun olmasndan dolay reisülulemâ

dahi olmutur. 3 Cemaziyelev^^el 1236'

da (6 ubat 1821) vefat etmitir. Hay-

darpaa'da medfundur. Kazaskerlik

günleri iddetli bir vebaya rastlad ve

pek çok para kazanp hacca gitti. Saf-

dil latifeye dükün, 80'lik bir pîrdi.

Damad, müderris Hasan Efendi,

1234^de (1819) sürülerek orada vefat

etmitir. Olu mollalardan Salih Be-

sim Efendi 'dir. Torunu Ahmed Nurî

Bey'dir(-^). (I. 285/86)

Ahmed Kapdan Cihangirlidir. Ter-

sane beylerinden riyale olup 1122'de

(1710) vefat etmitir. (I. 237)

Ahmed Kebiri Rfaî (Sâhib-i hal)

b. Tâceddin b. Kutbecldin Ahmed b.

emseddin Muhammed Rfaî' dir. An-

nesi tarafndan Seyyid Bilâl Kâzmî
torunlanndandr. Göç ederek Amas-

va civarnda yerleti. 748 xie (1347/

48) vefat eyledi. Ya 62 olup 40 ylm
seyahatle geçimi \e bin kere hatme-

dip 40 yl erbain çkarmtr. Oullar,

Mehmed, Ali, Mehmed, Kasm, zzed-

din Hasan, Abdul'ah, Abdürrahim,

Yahya, Necmeddin, Muhyiddin, Hzr,

Salih, Osman, Ömer, Abdüssemr idi.

Bunlardan Yahya, >'ecmeddin sülâle-

sinden Se)yid Hasm Rfaî, Tokafda

mehur olup 992 'de (1588) vefat eyle-

mitir. Babas Tâcec din b. emseddin
Rfaî Betâyih'de Ürmü Ubeyde kö-

yünde Ahmedîye eyhi iken 704'de

(1304/05) vefat eylemitir. (I. 190)

Ahmed Kelimi Efendi eyh Abdüi-

ganimin halifesidir. Bursa'da Ali Paa
Tekkesi eyhi olu]:> 1057'de (l647)

vefat eylemitir. (I. 216)

Ahmed Kethüda Has Murad Pa-

amn (v. 1474) kethüdâsidr. Cerrah-

paa'da bir mescic. yapp vefatnda

oraya defnedilmiti:. (I. 192)

Ahmed Küfrî Ricalden olarak içki

ve tütünden gümrck resmi alnmas-

na sebep olduundan llOTde (1689/

90) kadediidi. (I. 225/26)

Ahmed Muhtar Bey (Yekçem)
Hazine kethüdas Halil Paa'nn o-
ludur. Babasnn vefatnda kardei s-

mail Beyle kimsesiz kalp III . Musta-

fa zamannda (r'^57-1774) saraya

alndlar. ehzade Selim hizmetine

memur oldular. 11^7^de (1774) I. Ab-

dülhamid tahta çknca kardei saray-

dan çkartlp bu hizmette kald. eh-
zade Selim 1203^de (1789) tahta ç-

knca mabeyinci oldu. Padiahn
gözde adam olup Rebiyülevvel

1222'deki (Mays 1807) ayaklanmaya

dein makamn mahafaza eyledi. O
gün bir tarafa savvmak emelindey-

ken tutulup Sogukçeme kapsnda
parçalanmtr. Tek gözlü, esmer



renkli, tatl dilli, igüzard. Biraz ileri

giderdi. Kadköy'e defnedildi. Olu
Mehmed Bey'dir(~>). (I. 278/79)

Ahmed Necib Efendi Tp tahsil

edip Cerrahhae müdürü oldu. ev-

val 1252'de (Ocak 18237) rütbe-i sâli-

se ile ser-etbbâ-y padiah oldu. Re-

biyülevv^el 12î:')5'de (Mays-Haziran

1839) ayrld. 1259'da (1843) vüzerâ

kap kethüdas olup Zilhicce 1262^de

(Kasm-Aralk .845) vefat eylemitir.

(I. 296)

Ahmed Necib Efendi (Kalyonîzâ-

de) Müderris \e Edirne mollas olup

12l4'de (1799/1800) vefat eyledi ve

Emir Buharî'ye defnedildi. Oullan

Mehmed Efendi ve Mecid Efendi,

mevâlîdendir. Torunu Hasan Efen-

di'dir(^). (I. 2"5)

Ahmed Necib Efendi (Samakovî-

zâde) Müderris, 1212'de (1797/98)

zmir mollas, sonra bilâd- hamse

mollas ve Mekke payesi oldu. Mu-

harrem 1227"ce (Ocak-ubat 1812)

vefat eyledi. (I. 283)

Ahmed Nuri Efendi (Seyyid) Ser-

levha-i yemin kadlardan iken 1220^

de (1805) vefa eylemitir. (I. 276)

Ahmed Paa Çerke skender Pa-

a'mn oludur, Beylerden olup sonra

Lahsa beylerbeyi oldu. Azledilmi

olarak ran savalarnda bulunup Tif-

lis^de Acemlere galip geldi, ancak ya-

raland. Sonra Rakka beylerbeyi olup

987^de (1579) vefat eylemitir. (I. 202)

Ahmed Pa£. stanköylüdür. Kaya

Paamn dam^id olup 981 ^de (1573)

Tunus beylerî)eyi oldu. Yahya adn-

da bir ak "Mehdi kethüdâhr' ya-

lanc unvanyla türemekle 10 sene

kadar defetmeye çalt. Hain 998^de

(1590) barut mahzenini tututurunca

paa havaya uçtu. Ancak adamlar bu

habisi yok ederek olu Güzelce Ali

Bey' i yerine geçirdiler (î. 204)

Ahmed Paa Mihalçldr. Çavu iken

Galata emini oldu. 999'da (1591) Bas-

ra beylerbeyi, sonra Çldr ve sonra

Karaman, lOOl'de (1593) Bosna bey-

lerbeyi oldu. Harbe memur olarak

babuglukta bulundu. Sonra Teme-

var, 1006'da (1598/99) Budin ve tek-

rar Temevar ve ilâveten 1007'de

(1 598/99) Mara beylerbeyi olup

1009'da (1600/01) vefat eyledi. Do-
ru, tedbirliydi. (I. 205)

Ahmed Paa Seyyid Hasan Niksai'-

nin oludur. Maliye hizmetlerinde ve

defterdarlklarda bulundu. 1001 'de

(1592/93) Msr defterdar oldu. 1003'

de (1594/95) Tunus beylerbeyi olup

1005'de (1596/97) azledildi. Sonra iki

defa Kbrs beylerbeyisi olup lOlO'da

(1601/02) orada ehid oldu. (I. 206)

Ahmed Paa Lala Hüseyin Paa'nm

oludur. Yükselerek paa oldu.

10l4'de (1605/06) ir\'an beylerbeyi

olup ranllarla muharebede ehid ol-

du. (I. 207)

Ahmed Paa Bostanc, bostancba

ve azilden sonra beylerbeyi oldu. Ni-

hayet Kanije beylerbeyi olarak

1017'de (1608/09) vefat eyledi. Yal-

köy'de mektep, Demirkaprda cami,

Beykoz'da çeme ve pazar kay ih-

das etmi bir hayr sahibidir. (I. 207)

Ahmed Paa SelânikHdir. Kâtib

Mahmud Çelebi'nin oludur. Müder-

ris, kad, sonra maliyede defterdar,

sonra da Anadolu beylerbeyi oldu.

Azilden sonra 1015'de (1606/07) Ba-

lkesirli Hüseyin Paa ile Kalenderog-

lu Mehmed üzerine memur olmular-

d. Baarl olamaynca gözden dütü.
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Nihayet 1020'de (I6II) vefat etti. Hi-

lekâr ve beceriksizdi. (I. 208)

Ahmed Paa Kör Hüseyin Paa'nm
kardei olup beylerbeyiligi elde etti.

1032'de (1623) kardeiyle birlikte e-
hid oldu. Sert, cesur ve yiitti. (I. 210)

Ahmed Paa Çerkesdir. Yükselerek

1032'de (1623) Musul beylerbeyi ol-

du. Acemlerle birkaç kere çarpp
öhret aldysa da oradan savutu.

Sonra baka görevlerde bulunarak iki

defa Konya beylerbeyi oldu. 1050'de

(1640/41) Kars muhafz oldu.

105rde (1641/42) vefat etti. (I. 214)

Ahmed Paa Kurttur. îbir Paa'nm
adamlarndan olup 106l'de (1651)

Konya beylerbeyi olduysa da zapta

muvaffak olmamtr. Sonra 1064'de

(1654) Mora valisi olup 1065'de

(1655) îbir Paa ile stanbul'a gelip

^96 Receb'de (Mays 1655) paas vefat

edince gözden düerek vefat eyle-

mitir. (I. 218/19)

Ahmed Paa Askerlikten yetiip si-

pahiler aas oldu. 1085'de (1674/75)

Silistre beylerbeyi olmu ve ksa süre

sonra vefat etmitir. (I. 221)

Ahmed Paa Satrlktan yetiip Saru-

han ve sparta mutasarrf oldu.

lÛ94'de (1683) Viyana önünde' ehid
oldu. (I. 223)

Ahmed Paa Damad Ferhâd Paa'

nm torunlanndandr. Beylerden olup

Bolu mutasarrf olmutur. 1096'da

(1685) katledilmitir. Rüvetçi ve zâ-

limdi. Olu Mustafa Paa'dr. (I. 224)

Ahmed Paa Ayazmaldr. Haseki

olup 1094'de (1683) bostancba ol-

du. 1095'de (1684) Akehir ve Kre-
hir mutasarrf olup 1099'da (I688)

Kars beylerbeyi oldu. Orada vefat ey-

ledi. (I. 225)

Ahmed Paa Çerke Kara Mustafa

Paa'nm kayn olmagla Musul beyler-

beyi olup 1094'de (1683) vezirlikle

Haleb valisi, 1095'de (1684) Adana
valisi olup 1097'de (I686) azledildi.

1098'de (1687) ehrizor valisi olup

harpde bulundu. llOl'de (1689/90)

Silistre valisi ve ardndan Rusçuk se-

raskeri oldu. 1101 sonlarnda (Aus-
tos-Eylül 1690) hasta iken düman
hücumunda, dümana at sürmü, ye-

disini kesmi, sekizincisi akana bir

kurun skmakla ehid olmutur.

Adamlar kimse duymadan götürüp

Cebeciler yanna defneylemilerdir.

Cesur ve kahramand. (I. 226)

Ahmed Paa Canikli Osman Paaza-

de Hüseyin Paann oludur. Beyler-

den olup 1087'de (I676) Sivas beyler-

beyi, sonra Nigbolu muhafz, 1091 'de

(I68O) Anadolu beylerbeyi olup azil-

den sonra 1094'de (1683) Mara ve

sonra Eri, 1095'de (1684) Bosna bey-

lerbeyisi oldu. 1096'da (1585) Yanova
muhafz oldu. Harpden firarndan

dolay o sene Pozega muhafzlna
gönderilmitir. Ardndan Ösek ve

sonra vezirlikle Budin valisi, Muhar-

rem 1097'de (Aralk l68f) ikinci defa

Sivas, Muharrem 109f'de (Aralk

1686) Rumeli, 1099'da (I688) Diyar-

bekir ve o sene Van, llOl'de (1689/

90) Hanya ve azilden sonra o sene

Basra valisi oldu. 1103'de (1691/92)

Basra'da harpde ehid olmutur. Ted-

birli ve güçlüydü. (I. 227/28)

Ahmed Paa Ahskaldjr. Ömer Pa-

a'nm kethüdas olup Haleb muhas-

sh oldu. 1103'de (1691/92) vezirlikle

Bagdad valisi olup Mani üzerine

harpde muvaffak olamad. 5 Cemazi-

yelewel 1105'de (2 Ocak 1694) vefat

etmitir. mam- A'zam'm yaknnda
medfundur. (I. 228)



Ahmed Paa Msr beylerinden olup

1108'de (1696/97) eyhülharem ve

Cidde beyi oldu. Birkaç sene.sonra o

kutsal topraklarda vefat eylemitir. (I.

231)

Ahmed Paa Nilidjr. 1109'da

(1697/98) Beyehir beyi olarak Ni
Kalesi muhafazasna memur edilmi-

ti. Kaleyi hafpde iyi muhafaza ede-

meyii yüzünden azledilmi ve katie-

dilmitir. (I. 231)

Ahmed Paa Arab Salih Paa'nm o-
ludur. Babasnn hac emirliinde

Nablus beyi ve babas am valisi

olunca da f^udüs mutasarrfhgyia

hac emiri oldu. Babas tekrar Kudüs'e

gelince yine Nablus mutasarrf oldu.

Babasnn gezden dümesinde o da

azledildi. 1106'da (1694/95) Mara ve

1107'de (1695/96) Hamid ve Samhan

mutasarrf oldu. 1109'da (1697/98) fi-

rar eyledi. Sonra affedilerek 1109'da

(1697/98) Trablusam mutasarnf ve

hac emiri olup a'bân lllO'da (ubat

1699) katledilmitir. (I. 231/32)

Ahmed Paa Kurttur. Vezir aalarn-

dan olup 1136'da (1694/95) silahdar

aas, 1107'de (1695/96) Rakka bey-

lerbeyi oldu. 1109'da (1697/87) Bursa

mutasarrf cknutur. lllO'da (1698/

99) ekya elinde ehid oldu. (I. 231)

Ahmed Fma Gedikli çavulardan

olup 1103'de (1691/92) silahdar aas,

1106'da (1694/95) sipahiler aas olup

1107'de (1695/96) Mentee beylii ile

Özi muhafz, 1109'da (1697/ 98) Nig-

bolu muhahz ve 1112'de (1700/01)

Mara beylerbeyi oldu. 1115'de (1703/

04) azl edilmi ve sonra vefat etmi-

tir. (I. 234)

Ahmed Paa Turicanldr. 1115 ba-

larnda (Ma-7iS-Haziran 1703) vezir-

likle bir tarafa savumay, nüfuz elde

ederek denediyse de baarl olama-

yp mîrimîranlkla o sene Rebiyülev-

velinde (Temmuz-Agustos 1703) Si-

vas ve lll6'da (1704/05) Van beyler-

beyi olup sene sonunda (ubat-Mart

1705) katledildi. (L 234)

Ahmed Paa Yeniçeri silahdar aal-

ndan llll'de (1699/1700) mîrimî-

ranlkla Kavala sanca mutasarrf ve

1115'de (1703/04) Temevar muhaf-

z oldu. Yönetim ilerine aklnn er-

memesi azline sebep oldu. Ill6'da

(1704/05) katledilmitir. :(I. 234)

Ahmed Paa Çelebi Yusuf Paa'nn

oludur. Beylerbeyi payesi olarak

1127'de (1715) bir müddet nebolu

muhafz oldu. Daha sonra vefat etti.

(I. 240)

Ahmed Paa Dramaldr. Mîrimîran

olup 1127'de (1715) Özi beylerbeyi

oldu. Daha sonra vefat etti. (L 240)

Ahmed Paa Köse Ali Paa'nn ikinci

oludur. Mîrimîran rütbesiyle 1129'da

(1717) Bozcaada muhafz olmutur.

Daha sonra vefat etti. (I. 240)

Almed Paa Mirza Aa'nn kardei-

dir. Müteferrikaba olup evval

1127'de (Ekim 1715) beylerbeyi pâ-

yesiyle nebolu muhafz olmutur.

Sonra Mora muhassl olarak Cemazi-

yelâhir 1136'da (Mart 1724) vefat etti.

Bazen sert davranmsa da orasn

güzel idare eylemitir. (I. 243)

Ahmed Paa Beylerden olup

1136'da (1723/24) Arapgir mutasarr-

f, Cemaziyelâhir 1139'da (ubat

1727) Teke mutasarrf ve ll45'de

(1731/33) Telve [Teluh (?)] mutasarr-

f olup sonra vefat etmitir, (I. 245)

Ahmed Paa Derya beylerinden

olup 1152'de (1739) Tuna kumanda-
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m oldu. Sava sonuna kadar orada

hizmette bulunmu ve sonra vefat

eylemitir. Damad Ebûbekir Bey'

dir(^). (L 248)

Ahmed Paa Kefe seraskeri Meh-
med Paa'mn kethüdas olup 11 52 'de

(1739) mîrimîran rütbesiyle Kefe

beylerbeyi oldu. O tarafta vefat eyle-

mitir. (I. 248)

Ahmed Paa Damad brahim Pa-

a'mn babaki kulu ve kapclar ket-

hüdas olup Zilhicce 1130'da (Kasm
1718) kapcbalkla mîrahür- sani

ve sonra sümrük emini ve Sa'bân

ll40'da (Mart-Nisan 1728) siiahdar

aas ve tekrar mîrahûr- sani ve Ce-

ma2iyele\^^el ll43'de (Kasm 1730)

kapclar kethüdas ve sonra ça^oj-

ba olup Receb'de (Ocak 1731) ay-

rlm ve sonra mrahûr- evvel olup

^c)g 115rde (1738/39) vezirlikle Aydn
muhassl olup 1154'de (1741) ayrl-

dktan sonra vefat eylemitir. "GavTi-

rolu" diye mehurdur. (I. 248)

Ahmed Paa Karamanldr. Trablus-

garb'a gidip orada sivriknitir. Cema-
ziyelâhir 1123'de (29 Temmuz 1711)

Trablusgarb'da bey oldu. Güya eriata

ballk le bir cemiyet-i ilmiye topla-

yp Halil Bey'i katettirmitir. Tahkike

Canrm Hoca Mehmed Paa gitmise

de onun yanma kimseyi uratmad-
ndan doru bir haber alamyarak

dönmütür. Bu adam kendi aleyhinde

bulunan airetleri cezalandrm ve 6

ewâl 1158^de (1 Kasm 1745) vefat

etmitir. Sahabeden Amr b. As'm mes-

cidini camiye çevirdi. Osmanl Devle-

ti paahk vermediinden kendi kendi-

ne "paa" demitir. Yerine olu Meh-
med Paa geçti. (î. 249/50)

Ahmed Paa Humbaraclk hizme-

tinde ustalk kazanm topçu zabiti-

dir. Cema2iyele\'v^el 1146'da (Ekim

1733) mîrimranlk verildi. 2 Rebiyü-

levvel llöO'da (14 Mart 1747) vefat

eyledi. Galata Mevle^^îhanes'ne def-

nedilmitir. Fransz olup sonradan

Müslüman olmu ve eski admm Bo-

nöA^a (Bonneval) olduu örenilmi-

tir. (I. 246; il 441)

Ahmed Paa Eyyûbî Hasan Paa'mn
oludur. Babasnn Eadad valiliin-

de mehur olmasndan dolay 1127'

de (1715) mîrimîran oldu. 1129'da

(1717) vezir rütbesiyle Konya, ardn-

dan Haleb, 1133'de ^1720/21) Basra

ve sonra ehrizor valisi ve 1136'da

(1723/24) babasmn vefatnda Ba-
dad valisi oldu. Rebi'^âilâhir 1146'da

(Eylül 1733) Basra il§ve edildi. 1147'

de (1734/35) ikinci defa Haleb valisi

ve ardndan Rakka valisi olup sonra

ran üzerine seraske:' oldu. Il49'da

(1736/37) ikinci defa I^adad valisi ol-

mutur. Zilka'de ll60'da (Kasm 1747)

vefat eyledi. Akll, olgun ve cesur

olup Bagdad'daki iki '/alilii 22 yl tu-

tar. iVnnesi Mûsâhib Mustafa Paa'mn
kzdr. Bagdad'dak:. köle valiler,

onun kölesinden gelmitir. (I. 250)

Ahmed Paa Msr- dr. Mîrimîran

olup nebaht muhafz oldu. 1172'de

(1758/59) Mara beylerbeyi olup

sonra vefat eyledi. (I. 256)

Ahmed Paa Tuz Mehmed Paa'mn
oludur. Cemaziyelâhir 1180 'de (Ka-

sm 1766) mîrimîran rütbesiyle Van
muhafz olmutur. Bir hayli müddet
sonra vefat etmitir. (";. 260)

Ahmed Paa Çelik Mehmed Pa-

amn olu olup 1180 'de (1766/67)

mîrimîran olmutur. G-ençliinde ve-

fat etti. (I. 260)

Ahmed Paa Babanl hanedandan-

dr. Kardei Süleymaa Paa'mn fira-



nnda 1176'da (._762/63) Baban muta-

sarrf oldu. Bir aralk kardeleri Mah-

mud Paa ve Mustafa Paa'ya memle-

keti teslim edip bir yere gidiinde Sü-

leyman Paa gelip yönetime el koy-

du. Kardeinin elinden memleketini

tekrar aldysa ca bu kere de Badad
valisi Ömer Pasa gücendiinden az-

letti. Bir sene geçince 1179 'da (1765/

66) Köysancak mutasarrfl verildi.

1190'da (1776) da kardelerinden

Mehmed Paa galip gelerek bunu

hapsedip 1191 de (1777) tekrar Ba-

ban mutasarrf oldu. 1192'de (1778)

Köysancak ilâve olarak verildiyse de

her ikisini de kaybetti ve sonra vefat

etti. Olu brahim Paa'dr. Gaddard.

(I. 266)

Ahmed Paa Ohriiidir. Kapcba
oldu. 1197'de (1783) bir askerî birlik-

te bulunup cesaret göstermesinden

dolay vezir mtbesiyle Bogdan ba-

buu ve Ohri mutasarrf oldu. 1198'

de (1784) Haleb valilii eklendi. Zu-

lüm ve adaletsizlii duyulunca Yanya

vilayetinin eklenmesiyle Hotin muha-

fz oldu ve 1 Ramazan 1198'de (19

Temmuz 1784) idam olundu. Karaca-

ahmet^e defnecildi. Oullar Mehmed
Paa ve Mahmud Pasajdr. (I. 268/69)

Ahmed Paa 1îüdâverdi Paa'nn(->)

oludur. 1176^da (17Ö2/63) îibasan,

Zilhicce 1183'ce (Nisan 1770) Duka-

gin mutasarrf olup 1200 (1786) ta-

rihlerinde vefa-; etti. (II. 270; I. 263)

Ahmed Paa kodra mutasarrf

Mehmed Paanm oludur. Kardei

Mahmud Paa'nm tavsiyesiyle mîrimî-

ran olup 1198'ce (1784) Ohri mutasar-

rf oldu. ewâl 1201^de (Temmuz-

Agustos 1787) idam edilmitir. (I. 270)

Ahtned Paa Kesriye'de ayandan Sâ-

dk Agamin oludur. Ill4'de (1702/

03) stanbul'a gelip 1126'da (1714) ak-

rabasndan Surre emini Hüseyin Aa
ile hacca gitti. Onun orada vefatyla

stanbul'a gelip San Mustafa Efendi'ye

yanaarak Sakz muhassl oldu. 1143'

de (1730/31) Mora muhassl, Rama-

zan 1144 'de (Mart 1732) ehremini,

sonra matbah ve arpa emini oldu. Sa-

fer ll48'de (Haziran-Temmuz 1735)

ruznâme-i ev\^el olup azilden sonra

1154'de (1741) ikinci defa ruznâmeci

oldu. Muharrem 1157'de (ubat-Mart

1744) Kars Ordusu defterdar oldu.

evval 1159'da (Ekim-Kasm 1746)

üçüncü defa ruznâmeci oldu. 7 Zilka'

de 1159'da (21 Kasm 1746) vezir rüt-

besi ve Sivas vilayetiyle ran bü}njkel-

çisioldu. Zilka'de 1160'da (Kasm 1747)

dönüte Basra valisi, Rebi}njle\^'el

ll6rde (Mart 1748) Badad valisi,

Zilhicce'de (Kasm-Aralk 1748) azle-

dilip Mara valisi olup Rebi^âilâhir

ll62'de (Mart-Nisan 1749) vefat eyle-

mitir. Akll, edip, siyasetçiydi. Krk-

çeme Camii'ni ve eyh Murad Tekke-

si'ni ve bir çeme yapt. Kesriye'de bir

medrese, dershane, kütüphane ve

Medine'de baz hayrat yapt. Olu ri-

calden Ebûbekir Beydir. Damadnn
biri Abdurrahman Bey'dir. Dieri,

kendi yeeni Seyyid Mehmed Aa'
dr(->). Bunun kz erife Emine Ha-

mm'dr ki, 1179'da (1765/66) vefat ey-

lemitir. Bunlarn oullar Seyyid Mus-

tafa Bey, 1173'de (1759/60) vefat et-

mitir. Bunlarn dier olu, ricalden

Nu'man Bey ve olu Es'ad Bey'dir.

Ahmed Paa'nm bir olu da Enderûm,

ehzade lalas Osman Bey olup bu-

nun olu müderris efik Bey, III. Se-

lim devri (1789-1807) balannda vefat

eylemitir. Dieri Melmed Sâdk Bey'

dir(-^). Paann bir olu da Hamdul-
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lah Bey olup bunun olu ükrullah

Bey'dir(->). (I. 251/52)

Ahmed Paa Moralidir. Orann ileri

gelenlerinden olduundan 1200'de

(1786) Mora muhassl olup 26 Safer

1202'de (7 Aralk 1787) vezirlikle Mo-
ra valisi oldu. Bir-ki sene sonra vefat

eylemitir. (î. 271)

Ahmed Paa Karahsarldr. brahim
Paa'nm mensuplarndan ve kapc-
balardan olup gureba-i yesâr aas
ve 11 93 'de (1779) topçuhas ve azil-

den sonra 1199'da (1785) ikinci defa

topçuba olup birkaç ayda taraya

sürülmü ve serbest brakldktan
sonra 1202'de (1787/88) silahdar

aas olup sonra vezirlikle orduya

memur edilmitir. 1205'de (1790/91)

Kili muhafz iken kötü hizmeü ^âi-

zünden vezirlii kaldrldktan sonra

yine vezirlikle Köstendil mutasarrfl-

na gönderilmitir. Ramazan 1207'

de (Nisan 1793) vezirlii tekrar kald-

rld, isyan tasa\'VTirunda iken vefat

etti. 70'lik bir adamd. Kibirli, hiddet-

li ahmak, zâlimdi. (I. 272)

Ahmed Paa Serebreniçelidir. Gay-

ret ve hizmetlerine karlk kapcba-
ve mîrimîran olmutur. Sonra Vidin

muharebesine memur oldu. 121 'da

(1795/96) ald yaradan vefat etti.

Galata Mevlevîhanesi'nde medfun-
dur. (I. 273)

Ahmed Paa Yükselip mîrimîranlkia

Van valisi olmutur. 1205 'de (1790/

91) vezirlik verildi. Zilka'de 1210'da

(Mays 1796) vefat eylemitir. Yerine

olu Mehmed Paa geçmitir. (I. 273)

Ahmed Paa Badadldr. Kapcba
ve sonra mîrimîranlkia Resmo muta-

sarrf, 1208'de (1793/94) Sultanönü

ve sonra Kili muhafz ve 1212'de

(1797/98) Nide mutasarrf oldu.

Baka yerlerde mutasarrflk yaptktan

sonra 1222'de (1807) Aksaray ve Ço-

rum, 1223'cle (1808) Eskiehir muta-

sarrf oldu. Sonra vefat eyledi. (I. 280)

Ahmed Paa Abdülcelilzâdelerden

birinin divan efendiliinden yetie-

rek Bagdad ve havalisinde hizmet et-

mitir. 1224 'de (1809) naîrimîran rüt-

besiyle Musul valisi oldu. Lâkin Ab-

dülceliloullarr bunu çekemeyip

üzerine Es'ad Bey'i musallat eylemi-

ler ve bu da onunla münakaa edin-

ce 1224 'de (1809) vumlarak vefat et-

mitir. Sâdkd. (I. 280)

Ahmed P£i-a îpozlu Abdullah Pa-

a'nm kardeinin oludur. Mîrimîran

olarak 1212'de (1797/98) Ada-i kebir

muhafz oldu. Bu senelerde (1800-

1810 aras) vefat eylemitir. (I. 278)

Ahmed Paa psalaldr. Kapcba,
Ramazan 122

2
'de (Kasm 1807) yeni-

çeri silahdar aas olup sonra Krca
askeri babuu oldu. 3 Cemaziyelev-

vel 1223'de (27 Haziran 1808) vezir-

likle Anadciu valisi ve babu olarak

Tuça muhafz oldu. Rebiyülev\^el

1224'de (Nisan-iMays 1809) Karahi-

sar- Sâhib eanca ve sonra zmit san-

ca arpalk verildi. Bu sene Rusya'ya

esir oldu. Kurtulduktan sonra Rebiyü-

lev\^el 1226 'da (Nisan 1811) m-aden-i

hümâyûn emini oldu. 1228'de (1813)

Kayseri mutasarrf oldu. Receb 1229'

da (Haziran-Temmuz 1814) vezirlii

kaldrlarak Limni'ye gönderildi. Son-

ra orada ve;:at eylemitir. (I. 284)

Ahmed Paa Lâzdr. Yükselerek ka-

pcba ve brail nâzn oldu. Safer

1226'da (Mart 1811) orduya gönderi-

lip mîrahûr payesi verilmi ve asker

evki memL riyetiyle Edirne'ye gelmi-

tir. Kabiliyetini, Hac Mustafa Aa



admda bir z^.t devlet müstear bra-

him Re'fet Efendiye hatrlatm, o da

padiaha arzederek 23 RebiytUevvel

1226'da (17 Nisan 1811) birden vezir-

likle sadraza;.n ve serdâr- ekrem ol-

mutur. a'b£.n 1227 sonlarnda (Eylül

1812 balarj azlolunup emeklilikle

Bursa'da o;urdu. Sonra 1229'da

(1814) Anadolu, evval 1231'de (Eylül

1816) Haleb ve sonra Erzuam valisi

oldu. Cemaziyele^^'^el 1234'de (Mart

1819) vefat etti. Cesur, sabrl ve saft.

Bursa'da iken Emir Sultan Türbesi'ni

yeniden bina ve ihya eyledi. (I. 285)

Ahmed Paa eyh-i Ahlat ve Adilce-

vaz beyi olup 1242'de (1826/27) mî-

rimîran rütbesiyle Mu mutasarnh ol-

du. Sonra bu senelerde (18201er) ve-

fat eylemiti:;. (I. 289)

Ahmed Paa Krmldr. Önce Anapa

muhafz olu o mîrimîran olmutur. Sa-

fer 1240^da -/Ekim 1824) azledilip Si-

vas'a sürüldü. 1242'de (1826/27) sür-

gün yeri Gelibolu'ya çevrildi. 1243'de

(1827/28) 500 kuru maala kabâil nâ-

zn olarak Zerkesistan'a gönderildi.

1244'de (1828/29) geri çarlp stan-

bul'da oturmaya memur oldu. Sonra

vefat eylemitir. Olu Alyanak Musta-

fa Paa'dm (. 291)

Ahmed Pa^ia Selim Paa'mn kethü-

das olup psilanü Ordusunu perian

ettiinden 1237'de (1821/22) mîrimî-

ran rütbesiyle Rusçuk muhahz oldu.

Buralarda beylerbeyilik verilmitir.

Azilden sonra Yergöü muhafz
olup sonra Edirne'de oturdu. 1245'de

(1829/30) v(^zir rütbesiyle Selanik va-

lisi oldu. 1246'da (1830/31) vezirlii

kaldrlarak kapcbalkla kalm ve

bu suretle vefat eylemiür. (I. 290/91)

Ahmed Paa Livadyal Hasan Pa-

a'mn oludur. a'bân 1202'de (Ma-

ys 1788) mîrimîran rütbesiyle Agn-

boz muhafz oldu. Sonra emekli ola-

rak II. Mahmud devri (1808-1839)

balarna yetiü ve Livadya'da vefat

eyledi. Olu Hasan Bey'dir. (I. 279)

Ahmed Paa Kolonyaldr. Nizamiye

askerliine ilk girenlerdendir. Yükse-

lerek 1. Alay miralay olarak Msr
harplerinde bulunmutur. 1256'da

(1840) mîrlivâ olmutur. Sonra vefat

etü. (I. 295)

Ahmed Paa Acarahdr. Memizâde
Selim Paa'mn oludur. Kapcba
olup 1243'de (1827/28) Rusya harbin-

de hizmeti görülmekle mîrimîran rüt-

besiyle Çldr mutasarrf olmutur.

1244^de (1828/29) Rusya'ya esir olup

1245'de (1829/30) serbest brakld.

Sonra Kars ve 1248'de (1832/33) ikin-

ci defa Çldr muhafz oldu. 1252'de

(1841) vefat eyledi. Yetenekli ve sa-

vaçyd. Olu Mehmed Ali Bey, sa-

yesinde kapcba olmutur. (I. 292)

Ahmed Paa Tersane beylerinden

olup clâlye süvarisi ve sonra mirli-

valkla Bahriye Meclisi üyesi oldu. 1

Zilka'de 126l'de (1 Aralk 1845) vefat

eyledi. Çamhca'da Selâmî Efendi

Dergâh'nda medfundur. (I. 296)

Ahmed Paa Tunus valisi Mustafa

Paa'mn büyük oludur. a'bân

1253'de (Kasm 1837) babasnn vefa-

Unda ferik rütbesiyle Tunus valisi ol-

mutur. Cemaziyelâhir 1256'da (Aus-

tos 1840) Tunus vilayetinde vezirlik

rütbesine ilk defa olarak nail olmu-

tur. Krm harbinde fiilen, ballk gös-

tererek beylerinden Menlikli Ahmed
Paa kumandasnda bir frka asker

göndermitir. Zilhicce 1270'de (Eylül

1854) harp srasnda vefat eylemitir.

Tunuslu Hazinedar Mustafa Paa mü-

dir-i Umûm idi. Hayreddin Paa, Rüs-
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tem Paa, Hüseyin Paa iie liman reisi

Dilâver Paa bunun köleleridir. Hay-

reddin Paa müdiran reisi iken Rüs-

tem Paa harbiye ve Hüseyin Paa
maarif müdürü idiler. Sâdk Paa'nm
zamanmda Tunus'u terk ederek tara-

da vefat eylediler. Hatta Hüseyin Pa-

a^nm na' 1305'de (1887/88) tal-

ya'dan getirilip Sultan Mahmud Tür-

besi bahçesine defnedilmitir ki, Hay-

reddin Paa'nm damaddr. (I. 297/98)

Ahmed Paa zmirlidir. Tersaneden

yetierek mirliva, 1294 'de (1877) Ba-

tum ciheti deniz kumandan olup iyi

hizmet etmi ve döndükten sonra fe-

riklikle Bahriye Meclisi reisi olmu-
tur. Ancak hasta olduundan maka-
mma oturamayp 1295 'de (1878) ve-

fat eylemitir. Doru, sâdk, hayrl,

cesurdu. (I. 304)

202 Ahmed Paa Kayserilidir. Tersane-

Amire neferliinden yeüerek riyale,

126rde (1845) patrone, liva, kapdan

ve sonra bahriye feriki oldu. Krm sa-

vanda Karadeniz kumandan olmu
ve Sivastopol'ün fethinde Mahmudiye
ile hazr bulunmutur. Rebiyülâhir

127 T'de (Ocak 1855) vezir rütbesi ve-

rilmitir. 1272 "de (1856) sulh olunca

stanbuPa geldi. Cemaziyelev^'^el 1273'

de (Ocak 1857) Cezâyir-i Bahr-i Sefid

valisi, Zilhicce 1276 'da (Haziran-Tem-

muz 1860) zmir, Muharrem 1277'de

(Temmuz-Austos 1860) Sayda, Ra-

mazan 1279^ da (ubat-Mart 1863)

ikinci defa Cezâyir-i Bahr-i Sefid valisi

oldu. Rebiyülâhir 1290'da (Haziran

1873) bahriye nâzn olup Zilhicce

129rde (Ocak 1875) ûrâ-y Devlet'e

aza oldu. Cemaziyele\''\'^el 1292'de (Ha-

ziran 1875) ikinci defa zmir, Re-

ceb'de (Austos) Bursa ve 14 gün ge-

çince üçüncü defa zmir, 12 Zilhicce

1292'de (9 Ocak 1376) Adana valisi

olarak ksa süre son:a ayrld. 11 Rebi-

yüiewel 1293 'de (6 Nisan 1876) ikin-

ci defa bahriye nâzn olup Cemaziye-

le's^el'de (Haziran) unvan yeniden

kapdan- derya oldu. 15 Zilhicce 1293'

de (1 Ocak 1877) azlolunup Muhar-

rem 1294'de (Ocak-ubat 1877) Âyân
Meclisime aza oldu. Sava çknca Tu-

na valisi ve kumandan oldu. Oradan

hastalanarak döndü ve 2 Zilka'de

1295'de (28 Ekim 1878) vefat etti. Sü-

leymaniye'ye defnedilmitir. Ümmî,
cesur, zengin, hoa gidecek tarzda

konuur ve iyi yöneticiydi. Halk,

uursuz olduuna inanrd. (I. 304)

Ahmed Paa Tacir] i Halil'in oludur.

Askerlie neferiikle girip kolaas ol-

mu, Trablusgarb'da iken Akar Ali

Paa'nm valiliinde ekya takibinde

yiitlik göstererek onlarn kötülükle-

rini yok etmeyi baarm, ksa sürede

mîrlivâ olup haylice para dahi kazan-

mtr. 1262'de (1846) feriklik ile Ana-

dolu Ordusu'na gönderilip 1265 'de

(1849) Anadolu Ordusu reisi olarak

orada nâm almtr. Sava çknca
Kars'a memur olup Gümrü mevkiini

savaarak ald. Bu Hizmetine karlk
Rebiyüiewel 1270'de (Aralk 1853)

vezirlikle Anadolu (Ordusu müiri ol-

du. Sonra baz hali "stanbui'a çarla-

rak yarglanmasn gerektirdi ve Ce-

maziyelev^'^el 1270'de (ubat 1854)

vezirlii kaldrlarak Kbrs'a sürgüne

gönderildi. Be sene sonra affolunup

Cemaziyele\^'^el 1276 'da (Aralk 1859)

mîrimîran rütbesiyle^ Adana mutasar-

rf oldu. Zilhicce 1278 'de (Haziran

1862) azledildi. Rebiyülâhir 1281'de

(Eylül 1864) Sivas valisi olup 1282

balarnda (1865 çtalar) azledildi.

ewâl 1283'de (ul^at 1867) Rumeli



pâyesiyle Yemen mutasarrf oldu.

Receb 1285'de CEkim-Kasm 1868) az-

ledildi. Muharrem 130rde (Kasm

1883) vefat eylemitir. Erikap'ya

defnedildi. Ümmî, sadedil, cesur, hid-

detli ve sertti. Hatta Adana'da mîrimî-

ran bir mutasarf dövmesi ve azarla-

mas azline set>ep oldu. (L 305)

Ahmed Paa Anadoluludur. 1251 'de

(1835/36) dogcu. 1266'da (1850) mek-

tepten çkm, binba ve 1285'de

(1868/69) miralay olmutur. Kân Pa-

amn kardei Osman Paay Msr'

dan dönüünde koleradan hasta iken

izinsiz stanbul'a geürmesi ve ehre

bulatrmas üzerine 1282'de (1865/

66) tevbih cezas verilmise de cezas-

n affettirmitir. Sonra mîrlA'^â, ferik ve

Mekteb-i Tbbiye ders nâzn oldu.

Gözleri görmez olmusa da yine me-

muriyetine devamdan kalmamtr.

29 Rebiyüle\^/el 1305'te (14 Ocak

1888) vefat eylemitir. Usta tabipler-

den, eli sk, redbirliydi. Müfredât-

Tîb gibi eserleri de vardr. (I. 306/07)

Ahmed Paa 6. Ordu topçu mirliva-

s olup Zilkade 1306'da (Temmuz

1889) vefat eyemitir. (I. 307)

Ahmed Paa Zarif Mustafa Paamn
yakn adamlarndandr. Mülkiye hiz-

mete girip mîrimîran ve 1299 'da

(1882) beylerbeyi payesini ald. eh-
remâneti'nde aza ve sonra Üsküdar

daire-i belediyesi reisi ve Remzi

Efendimin vefat üzerine ehremane-

ti Meclisi reisi oldu. 20 Cemaziyelâhir

1308'de (31 Ocak 1891) vefat etti ve

Nakkala defnedildi. Hayr sahibi, fa-

kat ilmi azd. (J. 307/08)

Ahmed Pas- Gürcüdür. Koca Fer-

hâd Paamn kölesi olup Trnakç Ha-

san Paaya kethüda oldu. Sonra Ye-

men beylerbeyi olup giderken Msr

â'yân gösterili halini görünce orada

kalmasn istediler. Bayram Paa o

sebepten hemen memuriyetine gön-

derip ecei-i kaza ile vefat etti. Zen-

gin, orta boylu, kaba sakall, mutaas-

sp bir zat idi. (I. 212)

Ahmed Paa (Abdülcelilzâde) Mu-

sul'da oturmakta iken 1225'de (1810)

vali bulunan Ahmed Paa vefat etti-

rülünce vezir rütbesiyle Musul valisi

olmutur. 1233'de (1818) Dâ\md Pa-

a'mn istei üzerine azledilmi, vezir-

lii kaldrlm ve Haleb'e gönderil-

mitir. Ancak Haleb'e gitmek yerine

Bagdad'a giderek hasmna snm
ve orada oturmutur. Çok geçmeye-

rek vezirlii ve görevi geri verilmitir.

Cemaziyelevvel 1238'de (Ocak-ubat

1823) Rakka ve Receb'de (Mart-Ni-

san) ilâveten Mara valisi oldu. 1239'

da (1823/24) veziriii kaldrlp bir

yere gönderildi. Orada vefat etmitir.

Kardeinin olu Mehmed Emin Bey'

dir(-^). (L 287)

Ahmed Paa (Ahaveyn) Haydar

Paa'mn olu ve Al Paamn kardei

olup kardeiyle ayn zamanda bey-

lerbeyi olduundan bu ad aldlar ve

ran'da Cagalazâde ile harpde bulun-

dular. 10l4'de (1605/06) ondan izin-

siz ranllarla savap ehid olmutur.

(I. 207)

Ahmed Paa (Altpoaça) Maliye

memurlarndan olup defterdar ve ni-

hayet orta defterdar olmutur 1013'

de (1603/04) Yemiçi Hasan Paa'ya

mensup olduu bahanesiyle azledil-

mitir. Ksa süre sonra vefat etti. Yap-

trd camide medfundur. (I. 207)

Ahmed Paa (Ankebut) Ende-

run'dan yetiip mîrahûr olmutur.

Azilden sonra 1054'de (1644) Amas-

ya livâlgyla Girit'e gönderildi. Sonra
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beylerbeyi ve 1060'da (l650) vezir

olup Boaz muhafzlna memur ol-

du. Orada a'bân 1067'ys (Mays-Ha-

ziran 1657) kadar muhafz olarak kal-

d. O ayda sadâret kaymakam oldu.

Kara Hasanzâde Hüseyin Aa'nm hi-

lesine kamp sadrazamlk isteyince

Muharrem 1068 'de (Ekim 1657) Kon-

ya valisi olmutur. Sonra Girit serdâr

olup senelerce orada kald. 1082'"de

(1671/72) Girit valisi olup lOÇrde

(1680) orada vefat eyledi. Tedbirli,

güçlü, yöneticilikte ustayd. (I. 223)

Ahmed Paa (Arab) Tersaneden

yetierek tersane kethüdas olmutur.

965'de (1558) Rodos beyi olup 968'

de (1560/61) azledildi ve sonra Kbrs
beylerbeyi oldu. 983 'de (1575/76)

uaklar tarafndan vefat ettirülmü-

tür. Yaptrd Hatuniye Mescidi'ne

defnolunmutur. Bir de çeme yapt.

(I. 201)

Ahmed Paa (Babanl) Süleyman

Paa'nm oludur. rsen Süleymaniye

Sancag'na mutasarrf olmutur. Os-

manl Devleti sonradan böyle ocak-

lklar kaldrnca stanbul'a caönm
ve yerine kardei Abdullah Paa gön-

derilmitir. Rebiyülevvel 1272'de

(Kasm 1855) Yemen beylerbeyi ol-

du. 1280'de (1863/64) azilden sonra

1281 'de (1864/65) Van mutasarrf ol-

mutur. 17 Rebiyülâhr 1282'de (9 Ey-

lül 1865) vezir rütbesiyle ikinci defa

Yemen valisi oldu. evval 1283 'de

(ubat 1867) azledildi. a'bân 1284'

de (Aralk 1867) Erzurum valisi olup

1285'de (1868/69) azledildi. Rebi>ai-

lewel 1286'da (Haziran 1869) Haleb

valisi olup 1290'da (1873) azledildi.

Cemaziyelâhir 1292'de (Temmuz
1875) 4-dana valisi oldu ve 2 Zilka'de

1292'de (30 Kasm 1875) orada vefat

eyledi. Akll, âlim, tedbirli, dil bilir, if-

fetli ve kimseye ba emezdi. Oulla-

r eski Tahran sefiri Hâlid Bey ve Mus-

tafa zzet Bey'd:r. Kardelerinden

Mehmed Paa, Bat;ra valisi ve Mustafa

Bey stanbul'dadr. (I. 302; IV. 893)

Ahmed Paa (Baaazâde) Tersa-

nelidir. Yükselere'rc riyale, patrone, li-

man reisi ve kapudâne olup sonra

emekli oldu. 1282'de (1865/66) vefat

eyledi. Rumelihisarrnda ehidlik'e

defnedildi. (L 300)

Ahmed Paa (Eehleli) (Kehleli)

Srasyla yükselip beylerbeyilik rüt-

besini elde eylemitir. Kbrs muhaf-
z olup Seyyid Ajimed Paa bakal-

drdnda onun üstüne gönderilmi-

tir. 1065'de (l65S) dönüünde Ana-

dolu beylerbeyi olup bir-iki sene

sonra vefat etmitir. (I. 218)

Ahmed Paa (Bezirgan) Tacir ve

sonra âmir oldu, Zilka'de 1101 'de

(Austos 1690) birden vezir rütbesi

verilerek Bagdad valisi oldu. Mani

üzerine harbeder.ek muvaffak olama-

ynca 1102'de (1690/91) azledildi. 2

ev\^âl 1103'de (1'^ Haziran 1692) ve-

fat etmitir, darede beceriksizdi. (I.

227; IV. 893)

Ahmed Paa (Bügar) Küçük Ah-

med Paa'mn mensuplarndan olup

Trablusam beylerbeyi idi. Zâlim ol-

duundan 1048'ce (1638/39) katlo-

lundu. Cesurdu. (T. 213)

Ahmed Paa (BTirunsuT:) Arnavut-

dur. Yeniçeriden yetime olarak bir

defa kul kethüdas ve iki defa sek-

banba oldu. Vi^^ana seferine kar
olduundan emekli oldu. 1095 "de

(1684) Kandiye valisi olup dümana
zahire vermek ya^ ak iken zamannda
kilesi birer frenk altnna 40.000 kile



buday sattndan o sene katledil-

mitir. Padiah bu hainlii örenince

sadrazama "ber. onu sekbanbalk-

tan tekaüd eyledim, sen hâlime ko-

madm, ite ihaneti aikâr oldu" diye

hakkyla azarlamtr. (I. 223/24)

Ahmed Paa (Celep) (Damad
ehriyârî) "Sürücü" de denmitir.

Enderun'dan yetiip silahdar oldu.

Rebiyülewel 1043'de (Eylül 1633)

Haleb valisi oldu. Bir aralk Yusuf Pa-

a^nm atanmas üzerine aziolunduysa

da tekrar ayn göreve getirildi. 1047'

de (1637/38) kubbe veziri oldu. 1050'

de (1640/41) am valisi olup 1051'de

(1641/42) azledildi. 1052'de (1642/

43) yine am valisi oldu. 1053'de

(1643) kubbe v^eziri olup Ramazan

1054'de (Kasm 1644) vefat eyledi.

Daha önce Hafz Ahmed Paa ile ev-

lenen Aye Sultan'm son eiydi.

Edepli ve tedbirliydi. (I. 215)

Ahmed Paa (Cezzar) Bosnaldr.

Hekimzâde Ali Paa ile Msr'a gidip

hizmetinde buiundu. Sonra Msr'da

kahp kölemenler elbisesini giyerek

ve mehur Ali J3eyn kölesi Abdullah

Bey'e intisap ederek askerlik örendi.

Abdullah Bey'in katlinde Buheyre kâ-

ifi Ali Bey cesaretini beenip beyler

arasna dahil eyledi. Sonra hizmetin-

de bulunduu Salih Bey'i vefat ettir-

mekle görevlendirildi. Ali Bey'den

korkusundan Cezayirli kyafetiyle

Anadolu'ya ksçt. Bir aralk Buhey-

reye dönüünde Hunadî airetinden

kz ahp Ali Bev aleyhinde savata ha-

zr bulunmutur. Sonra am'a gitti.

1187'de (1773) mîrimîran olup sahil

muhafz oldu. 1189'da (1775) beyler-

beyi payesi verildi. Tâhir Ömer'in

yok edilmesiyle, o senenin Zilhicce-

sinde (ubat 1776) vezirlikle Sayda

valisi olup Cemaziyelâhir 1199'da

(Nisan 1785) hac emirlii ile am va-

lisi olup 1201'de (1786/87) yine Say-

da valisi olarak çekildi. Safer 1205'de

(Ekim 1790) yine am valisi oldu.

1210'da (1795/96) Gazze mütesellimi

Seyyid Ali Aa'y emirsiz idam etmesi

üzerine oradan azledilip yine Sayda

valisi kald. Receb 1213'de (Aralk

1798) hac emirlii ile am ve Trablus

ve Kudüs ilâvesiyle Msr valisi ve se-

raskeri oldu. Muharrem 12l4'de (Ha-

ziran 1799) bunlardan istifa ederek

Saydaya çekildi. 1218'de (1803/04)

dördüncü defa am valisi olup Veh-

hâbiler üzerine memur ve serasker

oldu. Verem hastas olduundan gi-

demeyip kölesi Süleyman Paa'y

gönderdi. Muharrem 1219'da (Mays

1804) vefat eyledi. Valilii 30 yldr.

Franszlarn Msr istila edip oradan

Beriyyetü'-am'a hücumlarnda Ak-

kâ'da kapanarak anl bir savunma ile

düman yenip geri çekilmeye mec-

bur etmi ve Suriye'ye zarar vermele-

rini önlemiti. Gayet kan dökücü,

gaddar, mütecessis ve dikkatliydi.

Hatta cifir bilir ve ermilerden zanne-

dilirdi. Ya 80'e yaknd. (I. 277)

Ahmed Paa (Çalk) Enderun dan

çkp zaarcba oldu. llOö'da

(1694/95) kul kethüdas olarak sonra

azledilmiti. Rebiyülevvel 1115'de

(Temmuz-Austos 1703) sekbanba

olarak 8 Rebiyülâhir 1115'de (21

Austos 1703) yeniçeri aal ile ve-

zirlik verildi. Cemaziyelâhir 1115'de

(Ekim 1703) Kbrs muhafzhma
gönderilmi, orada katledilmitir. Ha-

in ve kötüydü. Olu Hac Mustafa

Bey 1155'de (1742), bunun olu Ah-

med Bey 1157'de (1744) vefat ile s-

tanbul'da Yüksekkaldrm'da defne-
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dildiler. Bir olu da ricalden Râcih

Bejdir. (L 234)

Ahmed Paa (Çaparzâde) (Hac)
Ömer Aa'nm oludur. Çorum âyâm
olup Cemaziyele\^^el ll47'de (Ekim

1734) mîrimîranlkla Sivas valisi oldu.

e\^^âl .1178'de (Nisan 1765) zulüm
ve zorbal aça çknca idam olun-

du. Olu Mustafa Bey(-^) yerine geç-

ti. (I. 258)

Ahmed Paa (Çil) Enderun'da yeti-

ip Receb 1066^da (Mays l65ö) silah-

dar oldu. Daha sonra vezirlikle Di-

yarbekir valisi oldu. Bir gün sonra

kubbe veziri oldu. Bir aralk emekli

olarak zmit muhafzlna gönderil-

di. Zilka'de 1076'da (Mays 1666) ve-

zirlikle Musul valisi olduysa da bir ay

sonra Zilhicce'de (Haziran) vefat ey-

lemitir. (I. 221)

Ahmed Paa (Çorazâde) Kütahya'

da Çakalli airetinden bir frka zabiti

olup kapcba olmutu. Zilka'de

1203'de (Austos 1789) mîrimîran

olup 1204'de (1789/90) vezir rütbe-

siyle Anadolu valisi ve smail seras-

keri oldu. Rebi^öilâhir 1205'de (Ara-

lk 1790) vezirlii kaldrld. 1206'da

(1791/92) idam edildi. Zâlim ve yö-

mk takmndan olup valilerin yann-
da cesaret gösterdii halde harpde

dümana kar cesaretinin yok oldu-

u görülmütür. (I. 272)

Ahmed Paa (Çöteli) Beylerden olup

1106'da (1694/95) Trabzon beylerbeyi

oldu. Muharrem 11 07 'de (Austos

1695) Mara beylerbeyi olup 9 Muhar-

rem 1108'de (8 Austos I696) kaüedil-

mitir. Adaletsiz ve acmaszd. (I. 230)

Ahmed Paa (Çufutolu) Bonak
ise de Haleb'de yerlemi olduun-
dan Halebli dendi. 1096'da (1685)

Rakka beylerbeyi oldu. 1098'de (1687)

Mara beylerbeyi, sonra Aydn mu-
hassü oldu. llOl'de (1689/90) Kbrs
valisi olup 1102'de (:690/91) Bolu

mutasrrh oldu. O sene orada katle-

dildi. Zâlim ve baskc^di. (I. 226/27)

Ahm^ed Paa (Dalgjhç) (Dalgç)
Çavuluktan yetiip su nâzn ve mi-

mar olmutur. 1007'de (1598/99) Er-

zurum, sonra am, H^leb ve Silistre

beylerbeyiliklerinde bulundu. Kalen-

deroglu akisi Bursa üzerine yürü-

yünce harbe gönderildi. evval
1016'da (Ocak-ubat I6O8) Manyas
Gölü harbini kaybedip kendisi yara-

lanm ve birkaç gün sonra vefat ey-

lemitir. (L 207)

Ahmed Paa (Damacl- ehriyârî)
Enderun'dan yetierek 1021 'de

(1612) çukadar- ehriyârî, hasodaba-

, 1022'de (I6l3) yeniçeri aas ol-

du. Birkaç ay geçince 1023 (l6l4)

balarnda vezirlikle Rumeli valisi ol-

du ve III. Murad'm 7 kzndan biri ile

nikahland. 1025 'de (I6I6) ikinci de-

fa Rumeli valisi oldu. 026'da (I6l7)

am valisi olup 1027'de (I6I8) azle-

dilmi olarak vefat eyledi. (I. 209/10)

Ahmed Paa (Damad- ehriyârî)
(Seyyid) Damad Süleyman Paa'nm
oludur. Kapcba ve 1194'de

(1780) mîrimîran rütbesiyle Bozok
mutasarrf oldu. Receb 11 95 'de

(Temmuz 1781) Mora nuhassl olup

ewâl 1196^da (Eylül 1782) vezirlikle

Girit valisi oldu. 8 Cemaziyelâhir

1198'de (29 Nisan 178^:0 Hadice Sul-

tan ile nikahland ve fieceb'de (Ma-

ys-Haziran 1784) Anadolu valisi ve

smail seraskeri oldu. Cemaziyelev^'^el

1199'da (Mart 1785) Silistre seraskeri

oldu. Rebiyülâhr 1201 de (Ocak-u-
bat 1787) Konya, ewârde (Tem-



mu2-Agustos 1787) Erzurum valisi

olup Muharrem 1202'de (Ekim 1787)

Hadice Sultan ile düün töreni yapl-

d. Sonra Sof/a seraskeri olup gider-

ken Rebiyüle^^el 1204'de (Kasm-

Aralk 1789) Rumeli valisi oldu ve ar-

dndan tekrar Mora valisi olup Rama-

zan 1205'de (Mays 1791) Boaz mu-

hafzlyla Irünkâriskelesi'nde otur-

du. Sonra Sivas valisi ve sonra Kre-
hir mutasarri, 1211'de (1796/97) Ye-

niehir mutasarrf, 1212'de (1797/98)

ikinci defa S:.vas valisi olup 1213'de

(1798/99) Ktms'a memur olarak Ka-

rahisar- Sânib mutasarrf oldu.

1213^de (1798/99) Erzumm valisi ol-

du. Oralarda vefat eyledi. Zeki, akll

ve tedbirli id:.. Oullan, Alâeddin Pa-

a ve Osman Paa'dr. (I. 275)

Ahmed Paa (Debba) Mûsâ Pa-

a'nn kethüdas olup Zilhicce 1057'

de (Ocak l6^:-8) Haleb beylerbeyi ol-

du. a^bân 1058'de (Agustos-Eyül

1648) azledi'ip sonra Antakya beyi

oldu. 1067 (1557) senesine doru ve-

fat etmitir. C;. 218)

Ahmed Paa (Defterdar) stanbul-

ludur. Çivizâde Mehmed Efendi'nin

dairesinden /etierek cebeciba ve

1072'de (l6()l/62) badefterdar ol-

mutur. 22 Muharrem 1076'da (4

Austos l66:0 vezirlik verildi. 5 Ce-

maziyelâhir 1086'ya (27 Austos

1675) kadar hizmetinde devam edip o

gün Msr vahi oldu. 27 Safer 1087'de

(11 Mays 16"6) Msr halk para tahsi-

linde gösterdii iddetten dolay bunu

hapsedince azledilmitir. Muharrem

1088'de (Mart 1677) Diyarbekir valisi

olup 1089'da (1678) azledildi. 1090'da

(1679) Bosna valisi olup Kamaniçe

Kalesi'nin tahririne memur oldu.

1093'de (1682) Temesvar valisi oldu.

Vilayet askeriyle Viyana kuatmasn-

da hazr bulundu ve orada 1094'de

(1683) eceliyle vefat etmitir. Akl ve

rüd sahibiydi. Oullan Ömer Paa ile

Mehmed Bey'dir(-^). Küçükmustafa-

paa'daki Molla Husrev Mescidi'ne

minber koymutur. (L 223)

Ahmed Paa (Deli) Belgradn ileri

gelenlerinden olup mîrimîran olmu-
tur. Safer 1206'da (Ekim 1791) ihane-

tinden dolay idam edilmitir. (L 271)

Ahmed Paa (Deli) Talihin yard-

myla beylerbeyi payesini ald.

1015'de (1606/07) Konya beylerbeyi

oldu. Zamannda Damköylü Mustafa

isyan edip onu, kad Çalkzâde Ab-

durrahman Efend'y ve naibi Halil

Efendi'yi ehid eyledi. O ak de ksa-

sen katledildi. (I. 207)

Ahmed Paa (Dervi) Arna\at bey-

lerinden olup 1157'de (1744) Prizren

ve 1158'de (1745) Dukagin mutasar-

rf olup birkaç sene sonra vefat eyle-

mitir. (I. 249)

Ahmed Paa (Dizdarzâde) Bo-
nakdr. Bosna Valisi Mehmed Pa-

a'nn kethüdas olup Hersek muta-

sarrf oldu. Rebiyüle\^^el 1109'da

(Eylül-Ekim l697) Bosna beylerbeyi

oldu. O sene düman Bosnaya sar-

kntlk eylemekle yanma baz paa-
lar tayin olunarak harbetmi ve o se-

ne sonunda (1698 ortalar) Hersek

beylerbeyi olmutur. Ill4'de (1702/

03) Yanova ve lllö'da (1704/05)

nebaht muhahz olup vezirlik veril-

di. n23'de (1711) ikinci defa Bosna

valisi, 1125'de (1713) Avlonya sanca-

gyla Hotin muhafz, 1126'da (1714)

Yanya ve kodra, sonra Özi valisi,

sene sonunda Rumeli ve 1127'de

(1715) üçüncü defa Bosna valisi ol-

du. 1128'de (1716) azledip Bihke'ye
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gönderilmi ve Muharrem 1129'da

(Aralk 17l6/Ocak 1717) vefat etmi-

tir. (I- 240)

Ahmed Paa (Doanc) (Hac) K-
zl Ahmed Pasa'nn torunlarndan ve

sfendiyar sülâlesindendir. Ende-

run'da yetierek çakrcba olmu-
tur. Ramazan 963 'de (Temmuz 1556)

büyük mîrahûr ve Rebiyülâhr 965'de

(Ocak-ubat 1558) Konya, sonra Ru-

meli beylerbeyi, 97rde (1563/64)

am ve 979'da (1571/72) ikinci defa

Konya valisi oldu. II. Selim ve IIL

Murad'a nedim oldu. 996'da (1588)

vefat eylemitir. Ya lOO'ü aknken
padiahla ava gider, doganclkta us-

ta bir zat idi. 930'da.(1524) türbesinin

bulunduu Doanclar meydan ya-

nndaki hamam yaptrmtr. (I. 204)

Ahmed Paa (Dkaginzâde) "Du-

208 ka" Arnavutça "Bey" karldr. Me-

nebor dukasnn benzersiz iki olu
olduunu II. Mehmed (Fâtih) iitmi

ve unlar slâm olsalar diye hatrlar-

na gelmitir. Manevî nüfuzunun etki-

siyle stanbul'a kaçp Müslüman ol-

dular ve isimleri Ahmed ve Mahmud
konup mabeyne alndlar. Mahmud
vefat eyledi ve Ahmed Bey, beyler-

den oldu. I. Selim (Ya^^iz) devrinde

vezirazam oldu. 920'de (1514) Amas-

ya klanda katledilerek vefat et-

mitir. Alim ve fâzld. Olu Mehmed
Paa-dr. (I. 195)

Ahmed Paa (Ekmekçizâde) Edir-

nelidir. Cizyedar, mukataac, defter-

dar oldu. 1007'de (1598/99) Satra

Mehmed Paa'nm azlinde ayrlarak

mallar müsadere olundu. Az vakitte

defterdar vekili oldu. L Ahmed devri

(l603-l6l7) balarnda vezirlikle ba-
defterdar oldu. 1021 'de (I6l2) Rume-
li ve sonra Haleb valisi oldu. 1024'de

(16 15) sadâret kaymakam oldu.

1026'da (l6l7) sadâret deiiminde
fazlaca üzülüp vefat etti. Bin yük ak-

çesi çkü. ehzâdeba'nda bir med-

rese yaptrmt ki, orada defnolun-

du. Ereli'de tamamlanmam bir ha-

n vardr. 10 seneden fazla defterdar

olup Murad ve Nasûh Paalar, azlet-

tirmeyi baaramadlar. Çok yalanc

olmas sadrâzam olmasna engel ol-

du. Hesap ilerinden anlard. (I. 209)

Ahmed Paa (Emir) Yükselerek Si-

lifke paas oldu. Muharrem 1113'de

(Haziran 1701) katledildi. Kötü yöne-

timi ikâyete sebep olmutu. (I. 232)

Ahmed Paa (Emir) (Seyyid) Yeni-

çeri Ocag'ndan yetiip zaarcba,
Safer ll63'de (Ocak 1750) kul kethü-

das, 14 Cemaziyelev^/el ll63'de (21

Nisan 1750) yeniçeri aas, Safer 1 164'

de (Ocak 1751) vezir rütbesiyle Sayda

valisi ve ardndan Haleb valisi, a'bân
1165 'de (Haziran-Temmuz 1752) Kars

ve e\^ârde (Agustos-Eylül) Sayda

vahi olmutur. Muharrem ll67'de

(Kasm 1753) vefat eyledi. (I. 254)

Ahmed Paa (Evliya) (Sarho)
(Hac) Hasekilikten yetiip 26 Safer

117rde (9 Kasm 1757) bostancba
oldu. 2 Safer 1172'de (5 Ekim 1758)

ayrld. Receb 1180'de (Aralk 1766)

surre emini oldu. Döndükten sonra

kapclar kethüdas oldu. Zilka'de

1181'de (Mart-Nisan 1768) ça\aba,
Safer 1182'de (Hazirar-Temmuz 1768)

mîrahûr- evvel ve avvâfde (ubat

1769) sadâret kethüdas oldu. Rebiyü-

iâhir 1183'de (Austos 1769) hastalk

bahanesiyle orduyla gitmeyip stan-

bul'da kald. Harp çknca Edirne'ye

asker evkine memur edildi. 1184'de

(1770) vezirlikle asker sürücüsü oldu.

a'bân 1184'de (Kasm-Aralk 1770)



sadrazam deiiminde sadâret kay-

makam oldu. Birkaç gün geçip sadra-

zam gelince Tulçaya ve sonra Silistre'

ye memur oldu. Receb 1184'de (Ekim-

Kasm 1770) orduya memur edildi.

evvâi 1184'de (Ocak-ubat 1771)

Nigbolu muhafz ve Muharrem 1185'

de (Nisan-Mays r71) Vidin muhafz
oldu. Zilka'de 1185'de (ubat 1772)

vefat etti. Nigbolu^da defnedildi. Ma-

kama münasip söz bulur, temiz dilliy-

di. (I. 264; IV. 893)

Ahmed Paa ÇF&zû) Köprülü Meh-

med Paa'nm büyük oludur.

1045'de (635/36j domutur. Kara-

çelebizâde Abdüiaziz Efendi'den mü-

lâzim olup müderris oldu. 106l'de

(1651) sahn müde:Tisi olup birden Zil-

hicce 1069'da (Agustos-Eylül 1659)

vezirlikle Erzurum valisi, 1071'de

(1660/61) am valisi oldu. O sene

Zilka'desinde (Temmuz I66I) stan-

bul kaymakam oldu. Muharrem

1072'de (Eylül I66I) rikâb- hümâ-

yûn kaymakam oldu. O sene 7 Rebi-

yülevverde (31 Ekim I66I) babas-

nn vefatnda sacrazam oldu. 26 a'

ban 1087'de (3 Kasm 1676) vefat ey-

ledi. Âlim, fâzl, cömert, iyiliksever,

savaç, marifet V3 himmet sahibiydi.

Na' stanbul'a getirilip babasnn

ya;nma defnedildi. Hastal 24 gün

sürüp Ergene'de Karabiber Çiftli-

i'nde yataa esir olmutur. Dikili-

ta'da (Çembedita) cami, kütüphane

ve Vezir Han bunundur. Kandiye'de

de camii vardr, (jirit ve Nemçe üze-

rine serdâdgmda büyük hizmet ve

fetihlerde buluncu. Bir ayb, çok iç-

mesiydi. (I. 222)

Ahmed Paa (fenarîzâde) eyhü-

lislâm emseddir Fenarî'nin oludur.

Tahsil görüp devlet hizmetine girdi

ve Otlukbeli savanda esir oldu.

Sonra oradan da Hind'e kaçp bura-

dan Osmanl ülkesine döndü. Ksa
süre sonra badefterdar olup 880'de

(1475/76) nianc oldu. 887'de (1482)

azledilip 890'da (1485) vezir oldu.

902'de (1496/97) ayrhp Bursa'da

oturdu. Ksa süre sonra vefat eyledi.

Faziletli ve tedbidiydi. (I. 194)

Ahmed Paa (Frenk) Enderun'dan

vetiserek bostancba ve sonra bey-

lerbeyi oldu. Bir aralk Tunus beyler-

beyi dahi olmutur. Baka görevlerde

bulunduktan sonra 958'de (1554) ve-

fat eylemitir. (I. 198)

Ahmed Paa (Frenk) Tersaneden

yetiip tersane kethüdas olmutur.

Ayya olduundan 1070'de (1659/60)

gemisindeki esirler zincirlerinden

boanp zabitleri kadederek bunu

esir etmiler ve gemi kapdan kendi-

sini denize atnca donup vefat etmi-

tir. (I. 219)

AhmedPaa (Gedik) Yeniçeridir. Yi-

itliiyle yükseldi. îshak Paa'ya da-

mad olarak savalardaki hizmeti, ve-

zirlik ve serdârlk makamlarna ulatr-

d. Bosna, kodra ve Konya muhare-

belerinde yararlk gösterdi. 878'de

(1473/74) sadrazam oldu. 882'de

(1477/78) azledilip hapsedildi. 884'de

(1479) kapdan- derya olup sonra yine

serdâr oldu. 887'de (1482) katledildi.

II. Mehmed (Fâtih) fetihleri çok oldu-

undan suçlarn affederlerdi. Sâdk ve

gayretliydi. stanbul'da adyla anlan

bir mahalle vardr. (I. 193)

Ahmed Paa (Genç) Ca fer Paann
olu ve Topal Yusuf Paa'nm yeeni-

dir. Beylerden oldu. Amcasnn vefa-

tnda 1128'de (1716) Sayda beylerbe-

yi oldu. 1130'da (1718) vezirlikle Se-

lanik ve 1133'de (1721) Konya valisi

oldu. Sonra vefat eyledi. (I. 241)
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Ahmed Paa (Hac Beyzade) Baba-

snn vefatnda Lahsa beyi ve 987'de

(1579) Tiflis beylerbeyi olup 988'de

(1580) azledildi ve daha sonra vefat

etti. (I. 203)

Ahmed Paa (Hac Eyvadzâde) Bey-

lerdendir. 1054'de (1644) Teke mirliva-

s oldu. Sonra vefat etmitir. (I. 215)

Ahmed Paa (Hac) îshak Paa'nm
oludur. Il6rde (1748) babasnn ve-

fatnda mîrimîrankla Çldr valisi ol-

du. Zilka'de llöTde (Kasm 1748) ve-

zirlik verildi. Il68'de (1755) Van vali-

si oldu. Sonra tekrar Çldr valisi olup

ekyala kalkmas yüzünden Rebi-

yülâhr 1173 'de (Kasm-Aralk 1759)

azledildi. Anadolu'ya çkmas emrine

uymayp firar eylemesi üzerine o sene

içinde idam olundu. (I. 256)

Ahmed Paa (Hac) Bamuhasebe
kesedar iken Safer ll69'da (Kasm
1755) birden defterdar- kk- e\'\^el

oldu. Muharrem 1170 'de (Ekim 1756)

azledildi ve sürgüne gönderildi. Re-

bi^Tilâhir 11 70'de (Ocak 1757) geri

dönüp Cemaziyelevvel'de (ubat
1757) ikinci defa defterdar oldu. Ra-

mazan 1171 'de (Mays 1758) azledi-

lip Cemaziyelâhir 1172'de (ubat
1759) mîrimîrankla Alâye mutasar-

rf oldu. Receb 1173'de (ubat-Mart

1760) istei üzerine hâcegânla iade

olundu. 2 Zilhicce 1173'de (l6 Tem-
muz 1760) üçüncü defa defterdar ol-

du. 30 Cemaziyele\^'^el 1174'de (7

Ocak 1761) vezirlik verildi. e^^^âl

1175'de (Mays 1762) Mora valisi ve

1176'da (1762/63) Arboz ve sonra

Msr valisi oldu. Rebi\njle\^^el 1178'

de (Eylül 1764) orada vefat eylemi-

tir. Tedbirli, idareciydi. Olu Ali

Bey'dir(->). (I. 258/59)

Ahmed Paa (Hac) Bolu ahâlisin-

den ve ser\-^et ve öhret sâhiblerin-

dendi. Surre eminligini talebi srasn-

da Muharrem 1200'de (Kasm 1785)

vezir rütbesiyle Cidde valiliine ata-

np caizesi dahi ricas üzerine affedil-

mitir. Receb 120rde (Nisan-Mays

1787) vefat eyledi. (I. 270)

Ahmed Paa CHac) Boluludur. Ka-

pcba ve Bo"u vo^^^^odas olup ora-

da mehur oldu. Sonra vezirlikle Cid-

de valisi oldu. Gitmeden önce 1 ev-
val 1211 'de (30 Mart 1797) vefat eyle-

di. Üsküdar'da, Nuhku\asu'nda def-

nedildi. (I. 274)

Ahmed Paa (Hac) Tara adamdr.
Kapcba, sonra mîrimîran olup Ka-

za-i erbaa mutasarrf oldu. Ksa süre

sonra görevden almd. 14 Ramazan
1274'de (28 Msan 1858) vefat etti.

Hüdâî Dergâli'nda medfundur. (I.

298)

Ahmed Pa^ (Hafz) (Damad-
ehriyârî) Küçük Osman Paa'mn
oludur. Babas sayesinde kapcba
ve mîrimîran clmutur. Safer 1135'de

(Kasm 1722) Sayda beylerbeyi olup

1136'da (1723/24) vezirlik verildi,

Hadice Sultanla nikahlanp kubbe
veziri oldu. Il40'da (1727/28) Yeni-

ehir sanca ^.rpalk verilip, Rebiyü-

levvel ll43'de (Eylül-Ekim 1730)

kapdan- dery^ olduysa da Rebi^âilâ-

hir'de (Ekim-Kasm 1730) tekrar Say-

da valisi olmu.^'tur. 1145 'de (1732/33)

Hamid mutasarrf olup ll46'da

(1733/34) Rumeli valisi, ll47'de

(1734/35) Arboz muhafz ve

ll48'de (1735/36) Hanya muhafz
oldu. Receb ll48'de (Kasm-Aralk

1735) vefat eyj emitir. (I. 246)

Ahmed Paa (Hain) Arna\Titdur.

Haremde terbiye görüp yetierek ye-

niçeri aal ile çkarlmtr. Beig-

rad'm fethinde Rumeli beylerbeyi ol-



du. 927'de (1521) üçüncü vezir oldu.

929 'da (1523) sadrazamln brahim

Paaya verilmesini çekemeyip Msr
valiliine talip olmakla oraya gönde-

rildi. Rebi}ülâhir 930'da (ubat 1524)

isyan eyledi. Bu sebepten saltanat

ballar, 3unu 12 gün sonra M-
sr^dan kaçrdlar. 13 gün sonra katle-

dildi. Bu kötü hareketi ''hain" lakab

almasna sebep olmutur. Kibirli, ha-

set, divane -merep ve kötü bir ahs-
ü. Kethüdas skender Aga, devlete

sâdk olmakla bunun isyannda Trab-

zonlu Melmed Beyle birleerek ad
geçeni yol: eylediler. (I. 196)

AhmedFa (Hamalzâde) Badad
Valiâi Ahmed Paa'mn kethüdâsdr.

Mîrimîran olmutu. 1144'de (1731/32)

vezirlik verildi ve Hemedan muhafa-

zasna memuren Rakka valisi oldu.

Il45'de C_.732/33) Basra valisi olup

ll46'da C733/34) azledildi. Il47'de

(1734/35) tekrar Rakka valisi olup

ll48'de (1735/36) ran seraskerinin

maiyetine memur oldu. Sonra Kars ci-

heti seraskeri oldu. 1157'de (1744)

hastalndan dolay istifa etmekle Er-

zurum muhafazasna memur oldu.

Sonra Rakka valisi oldu. Harpden dö-

nüte zulmü mehur olunca Safer

1158'de (Ivlart 1745) azledildi ve Ro-

dos'da ik,met etmesine emir gönde-

rildi. Mübairi mtrahûr aay avenesi

yardmyk. sa\ap Mercidabk'da firar

eyledi. Ç.anas beklenen bir gaile o

sene Ce:.naziyele\^^erde (Haziran

1745) vefatyla yok oldu. Olu Ömer

Paa ve camad ricalden Selim Aga'

dr. (I. 249)

Ahmed Faa (Hamamczâde) Ter-

saneden vetiip riyale olmutu. 1201'

de (1786/87) azl ve hapsedilip sonra

tersane kethüdas oldu. O sene Rus-

ya'ya sava açlmakla 1202'de

(1787/88) Tuna donanmas babuu
olup ewâl 1205'de (Haziran 1791)

vezirlik verildi. 1206'da (1791/92) Si-

listre valisi ve buradan Edirne valisi

olup dal ekyasn cezalandrmaya

memur oldu. Buradan da Belgrad

muhafz ve 1207'de (1792/93) Trha-

ia valisi oldu. Cemaziyele\^^el 1208'

de (Aralk 1793) vefat eyledi. Sâdk

ve gayretliydi. (I. 273)

Ahmed Paa (Hasaas) Sivasldr.

Hasagalmdan yetiip mîrimîran

olarak Kbrs nizamna memur oldu

ve Teke mutasarrfl verildi. 1177'

de (1763/64) vezir rütbesiyle Konya

valisi olup Rebiyülev^^el 1178'de (Ey-

lül 1764) Kilis ve Az'az sancaklar ve-

rilmitir. Orada vefat etti. Olu sma-

il Bey'dir. (I. 259)

Ahmed Paa (Hazinedarzâde)

(Hac) Osman Paa'mn akrabasn-

dan olup damad olmutur. Bu suret-

le mîrimîran olup baz yerlere kay-

makam oldu. 1269 (1852/53) ve

1273'de (1856/57) iki defa Lâzistan

mutasarrh ve Cemaziyele\^^el 1276'

da (Aralk 1859) Sivas mutasarrf ol-

du. 1277'de (1860/61) azledildi ve s-

tanbul'a geldi. 1284 (1867/68) ylma

doru vefat etmitir. Yumuak huylu

ve dürüsttü. (I. 300)

Ahmed Paa (Hersekzâde) Hersek

hâkiminin oludur. Esir dütü ve

Müslüman oldu. Sarayda terbiye olu-

nup mrialem ve 889'da (1484) Ana-

dolu beylerbeyi oldu ve dümana
esir olup kurtulduktan sonra kap-

dan- derya oldu. 894'de (1489/90)

yine Anadolu beylerbeyi oldu. Sonra

vezir oldu. 902'de (1496/97) sadra-

zam olup 903'de (1497/98) azlolun-

du. 910'da (1504/05) ikinci defa sad-
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razam oldu. 913'de (1507/08) kapdan
olup 917'de (1517) üçüncü defa sad-

razam oldu, o sene azledildi. 918'de

(1512) dördüncü defa sadrazam olup

920'de (1514) azledildi ve Bursa mu-
hafz oldu. 922'de (15 16) vefat eyledi.

Bursa'da medfundur. Tedbidi, âlim,

akll ve cesurdu. (I. 195)

Ahmed Paa (Hezârpâre) Tavan-
tafnda bir sipahinin oludur. Kale-

mi çabuk kâtip olmakla defterdar

Ömer Efendi 'nin yardmyla Kara

Mustafa Paa'ya balanp büyük tez-

kireci olmutur. Mehmed Paa'mn
sadrazamlnda çokça mal verip

mevkûfatî olarak sonra defter emini

oldu. 1056'da (1646) vezirlikle ba-
defterdar olup 1057'de (1647) sadâ-

ret kaymakam oldu. Bir ay sonra 16

a^bân 1057'de (16 Eylül 1647) sadra-

212 2am olup Beyhan Sultan ile nianlan-

mtr. Receb 1058'de (Austos 1648)

olu Bakî Beyi evlendirmek için dü-

ün töreninde iken muhaliflerinin

önde gelenlerince tutulup Sofu Meh-
med Paa'nm kona ahrna kapatl-

d. 17 Receb 1058'de (7. Austos
1648) boduruldu. Ekya ve hainler,

ölüsünü hrslarndan 'pare pare" et-

meleriyle o ad almtr. Zeki, güzel

konuur, zamann mizacna hadimdi.

Baltalimanrnda bir çemesi vardr.

Oradaki dut aaçlarn diktirmi tir.

Kardei brahim Paa ve olu devlete

hizmet etmilerdir. (I. 216)

Ahmed Paa (Hramî) Dugaldr.
Sadrazam Siyâvu Paa'ya damad ol-

duundan e\"^^âl 1003'de (Haziran

1595) Yeniçeri aas oldu. Cemaziye-

lâhir 1004^de (ubat 1596) azledildi.

Sonra da Bosna beylerbeyi oldu. Azil-

den sonra 1009^da (1600/01) Tebriz

beylerbeyi olup lOlO'da (1601/02) az-

ledildi. lOll'de (1602/03) stanbul'da

vefat etmitir. Savaklarda medfundur.

Fethiye'de cami yaptrd. (I. 206)

Ahmed Paa (Hzr Beyzade) s-

tanbul kads Hzr Bey'in oludur. Si-

nan Pasa ve Ya'kub Paa'mn kardei-

dir. Ya 20ye varmadan sahn mü-
derrisi olmutur. Kardeinin gözden

düüünde azlecildi. Bir aralk Üs-

küp kads ve müderrisi oldu. 886'da

(1481) sahn müderrisi ve sonra Bursa

müftüsü oldu. 927'de ( 1521) vefat

eyledi. Kabri Bursa'da Emir Sultan'm

yanndadr. Fâzl. \amuak huylu ve

fakir dostuydu. Orada Müftü Medre-

sesi 'ni yaparak ki:aplann vakfeyledi.

Olu Hzr Bey'd:r(->). (I. 196)

Ahmed Paa (Kabakulak) Bonak-
tr. Yükselerek ç&\a,ba oldu. 1095'

de (1684) Rumeli pâyesiyle Kastamo-

nu valisi, sonra llOl^de (1689/90) ve-

zirlikle Boaz muhafz ve oradan

Anadolu valisi oldu. 1102'de (1690/

91) harpde topla ehid olmutur. (I.

227)

Ahmed Paa (Kalayhkoz) Kayse-
rimde bir köyde dc^gdu. Saraya girerek

baltac oldu. Sonra dârüssaâdei aga-

syla yaknlk kurarak Cidde valisi ol-

du. 1099'da (1688) kapdan- derya

oiup llOl'de (1689/90) azledilip

Limmi muhafz oldu. 1102'de (1690/

91) Trabzon, 1103'de (1691/92) Si-

vas, 1104'de (1692/93) Kbrs valisi

olup 1105^de (1693/94) stanbul kay-

makam oldu. Ksa süre sonra Diyar-

bekir, yine o sene Bagdad valisi, 1108'

de (1696/97) Adana ile Azak muhaf-
z olup ayn yl oradan firar eyledi. 12

e\^^âl lll4'de (1 Mart 1703) vezidigi

geri verilerek Kandiye muhahz oldu.

28 Cemaziyelewel lll6'da (28 Eylül

1704) sadrazam oMu. 23 aMn 1116'



da (21 Aralk 1704) azlolunup Lim-

niye sürüldü. 1117'de (1705/06) Han-

ya muhafz, Rebiyülâhir 1118'de

(Temmuz 1706) nebaht muhafz
olup Ramazan'da (Aralk 1706) emek-

li edildi. Cemaz:yelâhir 1122'de (Aus-

tos 1710) Kandiye, n25'de (1713)

nebaht, 1126 (1714) balarnda Trab-

zon valisi oldu. Ayn yl Zilhicce'de

(Aralk 1714) vefat eyledi. Ya 70'di.

Safdil süs ve gösterie dükündü. Lâ-

kab sarklara yeni bir düzen vermeye

uramasndan gelir. (I. 237/38)

Ahmed Paa (Kara) Arnavutdur.

Rüstem Paa'nm kardeidir. Ende-

run'da eitim görüp kapcbalkla
çktktan sonr^: yeniçeri aas olup

93
6
'da (1530) ayrlm ve sonra Ru-

meli beylerbey iliine gönderilmi ve

Fatma Sultan ile evlenmesinin ardn-

dan vezirlik verilmitir. Senelerce

ikinci vezir iken 960'da (1553) sadra-

zam oldu. 962'de (1555) katledildi.

Camiinde defnedildi. Gazi, gayretli,

herkese haddince riayet eder, insafl

bir zat idi. Bir defa ran ahmn ordu-

suna gece baskn yapp perian et-

mi ve TemeA ar'da dahi serdâr olup

harbi kazanmt. Topkapfda bir ca-

mi yapp vefat; nda eksik kalnca ket-

hüdas Husrev Bey 967'de (1559/60)

tamamlamtr. (I. 198)

Ahmed Paa (Kara) Kayserilidir.

Yükselerek 1040'da (1630/31) kapc-

lar kethüdas, 1042'de (1632/33) mîra-

hûr- ev\^el ve 1043'de (1633/34) ve-

zirlikle Msr valisi oldu. 1045'de

(1635/36) azledilip zalimliinden do-

lay katledildi. G-özü kara ve cesurdur.

(l' 212/13)

Ahmed Pa^i (Kara) Yükselerek

Bosna'da Kilis (Küs) mutasarrf oldu,

1133'de (1721,1 emekli oldu ve sonra

vefat etti. (I. 241)

Ahmed Paa (Kara) Yeniçeri Oca-

'ndan yetiip kul kethüdas oldu. 4

CemaziyeleA'^el 1199'da (15 Mart

1785) yeniçeri aas oldu. 8 Zilka'de

1199'da (12 Eylül 1785) vezirlikle Ho-

tin valisi, Ramazan 1200'de (Temmuz

1786) Bender muhafz oldu. Bir ara-

lk aziedildiyse de 120rde (1786/87)

tekrar Bender muhafz oldu. Bender i

iyi muhafaza edemeyiinden dolay

13 Cemaziyelewel 1204'de (29 Ocak

1790) idam olundu. (I. 271)

Ahmed Paa (Kara Mütesellimi)

(Seyyd) Moralidir. Orada bir hayli

zaman mütesellim oldu. Mîrimîran

olarak 1176'da (1762/63) Varna mu-

hafz olmakla Yeniehir mutasarrfl-

verildi. Receb 1189'da (Eylül' 1775)

beylerbeyi pâyesiyle Hanya muhafz
ve 1190'da (1776) Mora valisi olup

vezirlik verildi. 1191^de (1777) azle-

dildi. Sonra ikinci defa Girit yani Han-

ya valisi, 1195'de (1781) ikinci defa

Mora valisi, 1196'da (1782) üçüncü

defa Hanya valisi, o sene Kandiye ve

1198'de (1784) Vidin valisi oldu. Son-

ra vefat eyledi. (I. 269)

Ahmed Paa (Karaca) II. Meh-

med'in (Fâtih) beylerinden olup bey-

lerbeyi payesi verildi. Belgrad sava-

larnda bulundu. 893'de (1488) katie-

düerek vefat etti. Olu skender

Bey'dir(-^). (I. 193)

Ahmed Paa (Karacinolu) I. Se-

lim'in (Yavuz) sâdk adamlarndan

olarak savalarda bulundu. Mükafat

olarak Kemah muhafz oldu ve

927'de (1512) beylerbeyi payesi veril-

di. Sonra Mara beylerbeyi oldu. 930

(1524) tarihinde vefat eylemitir. Olu
Mahmud Aga'dr(-^). (I. 196/97)

Ahmed Paa (Kavanos) (Söhrab-

h) Rus aslhdr. Silahdar Hüseyin Pa-
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a'nm kölesi olup Enderun'dan yeti-

ti. Hasoda'dan srkâtibi ve gügümba
ve 1090'da (1679) hazine-i hümâyûn
kethüdas oldu. 1099'da (1688) vezir-

likle Basra valisi, ardndan Musul va-

lisi ve llOl'de (1689/90) Boaz mu-
hafz, 1102'de (1690/91) Sakz muha-
fz, 1103^de (1691/92) Sayda valisi,

1106'da (1694/95) Bozcaada muhafz
ve o sene Diyarbekir valisi olup 1107'

de (1695/96) vezirliinin kaldrlma-
syla emekli olmutur. 1109'da (1697/

98) vezirliinin geri verilmesiyle Han-
ya muhafz ve lllO'da (1698/99) ni-

ana olup lll4'de (1702/03) ayrlp
emekli olarak Kadköy'de oturdu. 11

Rebiyüle\^'ei 1115'de (25 Temmuz
1703) sadâret kaymakam olup 9 Re-

biyülâhr 1115'de (22 Austos 1703)

sadrâzam oldu. O sene 9 Receb'de

(18 kasm 1703) azledilip Sakz'a sü-

rüldü. Ill6'da (1704/05) nebaht
muhafz olup 9 Cemaziyelâhir 1117'

de (28 Eylül 1705) ^'efat etmitir. Ya
50'yi akn, ksa, iman, iyi bir adam-
d. Amcazade Hüseyin Paa'nm da-

madyd. (I. 235)

Ahmed Paa (Kel) Yeniçeridir. Yük-

selerek silahdar aas olup 1130

(1718) ylndan 1143 (1730/31) ylma
kadar bölük aalklarnda bulunmu-
tur. Cemaziyele^^'^el ll43'de (Kasm
1730) Babaki kulu olup Receb'de

(Ocak 1731) çavTiba, Rebi)njle\"^'^el

ll44'de (Eylül 1731) sadâret kethüda-

s olup Zilka'de'de (Mays 1732) de

ayrld. Il45'de (1732/33) ikinci defa

sadâret kethüdas oldu. Muharrem
ll47'de'(Haziran 1734) veziriikle ey-
hülharem ve Cidde valisi oldu. 1150

(1737/38) ylnda vefat etmitir. Ted-

birli ve ileri görülüydü. Beyolu'nda

Aa Mahallesi'nde çeme yapü. Olu

Ali Paa ile ricalden Feyzi Bey ve ule-

mâdan Velîyeddin Bey'dir. Bir olu
da smail Bey'dir(-*). (I. 247)

Ahmed Paa (Kel) Topçu beylerin-

den olup 1246'da (1830/31) mîrimî-

ranlkla Karadeniz muhafz oldu.

Sonra mîriivâ olarak Tophane'de gö-

rev ald. Sonra Galata zabta memuru
oldu. 1260'da (1844) yah olduun-
dan ayrld. 12 Ramazan 1268'de (30

Haziran 1852) A'efat eyledi. Tak-

sim'de bir camiyi yeniden yapm ve

oraya defnedilmi tir. (I. 295/96)

Ahmed Paa (Kzl) sfendiyar

Bey'in evlâdmdar dr. Kardei smail

Bey 'i azlettirip Osmanl Devletimin

Kastamonu ve Sivas valisi oldu. Son-

ra kendisine Mora eyaleti ve paalk
verildi. Orada vefat etti. (I. 192)

Ahmed Paa (Killi) (Hac) Bostanc

Ocag'ndan haseki aa oldu. evval

niS'de (Ocak 17(7) bostanc, 11 Zil-

ka'de 1123'de (21 Aralk 1711) vezir-

likle kapdan- der^â ve 22 Zilhicce'de

(31 Ocak 1712) stanbul kaymakam
oldu. Rebiyüe\a^5 1124'de (Nisan

1712) tekrar kapdan- derya oldu. 1125

(1713) balannds Musul muhafz,
1126'da (1714) Rcdos muhafz olup

1127''de (1715) katledildi. (I. 238)

Ahmed Paa (Kocaba) Küçük b-
rahim Efendimin mühürdar olup bu
sayede hâcegâncan oldu. 1203 'de

(1788/89) matbah emini ve Beyhan
Sultan kethüdas oldu. 26 Muharrem
1207^de (13 Eylül 1792) ça\mba
olarak o sene mîrimrranlkla Kösten-

dil mutasarrf oldu. Azilden sonra

Nide mutasarnT oldu . 1211 'de

(1796/97) tekrar Köstendil mutasarr-

f oldu. Sancaklarda dolaarak vefat

eylemitir. (I. 274/75)



Ahmed Paa (Köprülüzâde) (Ha-

fz) Nu'man Paa'mn oludur. Rebi-

yülâhir ll43'de (Ekim-Kasm 1730)

kapclar kethüdas oldu. 12 evval

ll43'de (20 Nisan 1731) vezir rütbe-

siyle kubbe veziri ve ardndan tevkiî

oldu. Ziika-'de ll45'de (Nisan-Mays

1733) Vidin muhafz, Cemaziyelâhir

ll48'de (Ekim-Kasm 1735) ikinci de-

fa tevkiî, 11 50^ de (1737/38) Rumeli

valiliiyle Sofya'ya memur oldu. Sa-

valarda bulunduktan sonra 1153

(1740) tarihinden sonra Selanik valisi

oldu. Receb 1157'de (Austos 1744)

Kandiye, Ramazan 1159'da (Eylül-

Ekim 1746) ek olarak Girit ve Zilka'

de'de (Kasm-Aralk) Yanya, Rebiyü-

.lâhir ll6l'de (Nisan 1748) Anboz,
Cemaziyelâhir ll64'de (Mays 1751)

Belgrad, Rebiyaiiâhir ll65'de (ubat-

Mart 1752) Boma, Rebiyâilâhir 1166^

da (ubat 1753^^ Özi muhahzlyla Si-

listre ve sonra /_rboz, Cemaziyelâhir

ll67'de (Nisan 1754) yine Belgrad,

sonra üçüncü defa Agrboz, 1174'de

(1760/61) Vidin, ewâl 1177^de (Ni-

san 1764) Haleb ve e^-^'^âl 1179'da

(Mart-Nisan r^66) Bosna, 1180'de

(1766/67) yine Özi, o sene tekrar Se-

lanik ve 1182'de (1768/69) Msr valisi

oldu. 1183'de ;i769/70) orada vefat

eyledi. Akll, fâzl, olgun ve cesurdu.

Kazganc Mahalesi'ne bir çeme yap-

t. Olu Abdült.'âkî Bey'dir(^). Bir de

Mehmed Tayyi.o Bey vardr. Köprülü

torunlarndan Feyzullah Bey, 1208'de

(1793/94) vefat etmitir. Bunlardan bi-

ri de Abdülhanid Bey'dir(~^). Onun
damad mevâlîden Mehmed Âsim Bey

ve bu Âsim Bey'in torunu müderris-

lerden dier Âsim Beydir. (I. 262/63)

Ahmed Paa (^Küçük) Sipahilerden

olup cesurluundan dolay 1033 'de

(1623/24) 500 atl ile Acemlerle bir-

kaç defa çarparak Musul'u geri ald.

Yeeni Süleyman Bey oraya tayin

olundu. Bu sebepten öhret ahp

1038'de (1628/29) am valisi, 1039'

da (1629/30) Anadolu beylerbeyi ve

1043'de (1633/34) ikinci defa am va-

lisi oldu. 1046 balarnda (136 ortala-

r) ran harbinde ehid oldu. Na'
am'a götürülüp defnedildi. Ksa boy-

lu, cesur ve hamiyet sahibiydi. (I. 213)

Ahmed Paa (Küçük Çavu) Cafer

Çavu'un oludur. Küçüklüünde
dergâh- âlî çavuu olduundan bu

ad ald. Bir sarayl musahibe ile evle-

nerek haseki sultanlardan birine ket-

hüda oldu. Onun sayesinde Zilhicce

1057'de (Ocak l648) yeniçeri aas
oldu. Safer 1058'de (Mart 1648) vezir-

likle Anadolu beylerbeyi oldu. akî
Haydarolu tarafmdan ehid edilmi-

tir. (I. 216)

Ahmed Paa (Melek) Antakyaldr.

Hamalzâde Ahmed Paa'mn divitda-

n olup mîrimran oldu. Bir aralk Ada-

na beylerbeyi oldu. 1172'de (1758/

59) Sayda valisi oldu. Sonra azledilip

Rebiyülâhr 1178'de (Ekim 1746) Ma-

ra beylerbeyi ve e\"v^âl 1178'de (Ni-

san 1765) Haleb beylerbeyi oldu. Ce-

maziyelâhir 1179'da (Kasm-Aralk

1765) vezirlik verildi. e^^âl 1180'de

(Mart 1767) Konya ve sonra Cidde

valisi olup orada vefat eyledi. Akll

ve olgun bir vezirdi. Oullarndan
Abdurrahman Bey, III. Selim devri

(1789-1807) sonlarna yetiti. Dier-

leri Abdullah Paa ve Osman Paa'

dr. (I. 260)

Ahmed Paa (Mîrahûr) (Damad-
ehriyârî) III. Mehmed 'in mîrahûru

iken tahta çkmalar üzerine mîra-

hûr- sân, sonra çukadar- ehriyârî
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olmu ve daha sonra Musul beyler-

beyi ve padiah damad olmutur.

1010 (1601/02) tarihinden sonra ve-

fat etti. (I. 206)

Ahmed Paa (Mîrahûr) (Damad-
ehriyârî) Abazadr. Yükselerek kü-

çük mîrahûr ve sonra Zilhicce

lOöl'de (Kasm-Aralk 1651) bü^^k
mîrahûr olmutur. 1064'de (1645) az-

ledildiyse de ardmdan ^^e2irlikle kub-

be veziri olarak Ümmügülsüm Sul-

tanla evlendi. 1065 'de (165 5) Bozca-

ada muhahzhgma gönderilmitir.

1066'da (1656) oray muhafazaya
muktedir olmamasndan geri çarld
ve 25 Muharrem 1067'de (13 Kasm
1656) katledildi. Na' Selimiye'de

medfundur. (I. 218)

Ahmed Paa (Muytabzâde) Yeniçe-

ri kâtibi ve Zilhicce 967'de (Eylül

225 1560) badefterdar oldu. 8 Safer

968'de (29 Ekim 1560) azledildi. Ba-
ka görevlerde bulunduktan sonra

985 'de (1577) Mara, sonra Haleb ve

Diyarbekir beylerbeyi olmutur. 990

(1582) ylndan sonra vefat eyledi. Ka-

biliyetliydi ve hesap bilirdi. (I. 203)

Ahmed Paa (Müfetti) (Seyyid)

Yükselerek 1103^de (1691/92) cebe-

ciba, 1104'de (1692/93) Trablusam
beylerbeyi, 1106'da (1694/95) Aydm
ve sonra Saruhan ve tekrar Aydm
muhassl oldu. 1113'de (1701/02)

Alâiye muhassl ve sonra Adana vali-

. si ve oradan Teke ve tekrar Kbrs
muhassh ve 1126'da (1714) Mara
beylerbeyi olup orada vefat etti. Ted-

birli ve güçlüydü. (I. 237)

Ahmed Paa (Müftîzâde) Babas Si-

lifke müftüsüdür. îçel'de doup ilim

örendi. Sonra emirlie heves edip

îçel mütesellimi oldu. Yusuf Ziya Pa-

a, Msr seferine giderken Cemaziye-

levvel 1217'de (Eylül 1802) mîrimîran

rütbesiyle çel sancagyla Dimyat mu-
hafz atad. Sene sonunda vezir rüt-

besiyle Medine muhafz ve Cidde va-

lisi oldu. Ancak yollar kapal oldu-

undan çel'de kald. Sonra Haleb va-

lisi ve 1221 'de (1806) Konya valisi ve

ardndan Karadeniz: Boaz muhafz
oldu. 1222'de (180") îçel ve zmit ek

olarak verildi. Ardr,dan Macin muha-
fz oldu. 1223'de (:.808) istifa ederek

çel'e gitti. Ardndan yine orduya me-
mur olup Trnova ve Misivri muhahz
oldu. 1225'de (1810) Adana ve Tarsus

sancakiaryle asker evkine memur
oldu. 1226'da (1811) Bozok mutasar-

rf, 1227'de (1812) Diyarbekir Aâlaye-

tiyle maden emini, o sene a'bân'da

(Austos 1812) Mera valisi, 1232'de

(1817) Bursa ve Kocaeli valisi ve da-

ha sonra Haleb valisi olup Rebi^orlev-

vel 1233^de (Ocak 1818) kapdan-
derya oldu. ev^'^âi'de (Austos) istifa

ederek Bursa mutasarrf olup e\^^âl

1234'de (Austos 1819) Bozok ve z-

mit, 1235'de (1819/20) Diyarbekir,

1236^da (1820/21) Haleb ve ardndan

Urfa, 1237'de (1821/22) Aydm ve Sa-

ruhan, Cemaziyelevvel 1239'da (Ocak

1824) Kars ve hemen ardndan am
valisi oldu. Giderken Humus 'da. Ra-

mazan 123
9
'da (Ma\as 1824) vefat ey-

ledi. Zengin, insafl ve cesurdu. Kar-

deinin olu Ali Bey, kapcba ol-

mutur. Kethüdas Mehmed Naim
Aa'dr(—^). Mora'da iken kethüdas

Sey^âd Osman Aa'ya dahi kapcba-

lk verildi. (I. 286/S7)

Ahmed Paa (Nazr) Mekteb-i Har-

biye 'nin ilk yetitirdii erkân- harp

talebesindendir. Hzla yükselerek

miralay ve mirliva oldu. Rebiyüle^-^^el

1264'de (ubat 1848) ferik ve Mek-



teb-i Harbiye nizr oldu. Krm sava-

snda serdâr- eKrem Ömer Pasa Or-

duu erkân- harp reisi oldu. Safer

1271'de (Kasm. 1858) vezir rütbesi

verildi. Muharrem 1272'de (Eylül-

Ekim 1855) Krm Ordusu kumanda-

n oldu. Bar yaplnn ardndan

dönüp o sene e\^âl'de (Haziran

1856) Arabistan Ordusu müiri ve

a'bân 1276'da (Mart 1860) ilâveten

am valisi oldu. Zilhiccemde (Haziran-

Temmuz 1860) azledilmi ve stan-

bul'a gelince görevini kötüye kullan-d anlalp rütbesi kaldrlarak yar-

glanmas için am'a gönderilmi,

yarglama sonunda Cemaziyelâhir

1277'de (Aralk 1860-Ocak 186l) kat-

ledilmitir. (I. 299)

Ahmed Paa (Nianc) stanbullu-

dur. Yeniçeri kâtibi, Msr defterdar

ve mîrahûr- sârâ, sonra Yeniçeri aa-

s ve 1024 'de (1 6 15) Msr beylerbeyi

oldu. Zilhicce :.026'da (Aralk l6l7)

azledilmi ve bir müddet sonra vezir-

likle nianc olmutur. 1030 (Ekim-

Kasm 1621) sonunda stanbul muha-

fz ve kaymakam oldu. Beinci ayn
sonunda çaresiz kalp gizlendi. Ten-

halarda yaayarak 1032 'de (l623) ve-

fat etti. (I. 210)

Ahmed Paa (Osmi) 1150'de (1737/

38) Dastan beyi olup 1151'de

(1738/39) harbde Osmanh Devleti'ne

balannca o sene kendisine vezirlik

rütbesi ve olu Mehmed Han'a mîri-

mîranlk verildi. Sonra îran'a meylet-

meleriyle cezalandrldlar. Rütbeleri

kaldrlp esenJikleri mahvoldu. (I.

249)

Ahmed Paa (Öküz vefat ettiren)

Sancakbeyi olup 1099'da' (1687/88)

vezirlikle Hersek valisi oldu. Muhare-

bede dümana esir düüp 1105 'de

(1693/94) kurtuldu ve Gazze sanca
verildi. Bir-iki sene sonra vefat eyle-

mitir. (I. 230)

Ahmed Paa (Pabuççu) Rizelidir, is-

tanbul'a geldiinde Vefa Hanfnda bir

müddet dikici oldu. Sonra tersaneye

girip tayfa oldu. Seyyid Ali Kapdan'm

Boaz muharebesinde yararl görü-

lüp 15 sene tersane çavuu oldu.

124rdeki (1826) yeniçeri vak'asmda

sadakat göstererek tersane baagas
oldu. 1243'de (1827/28) tersane ket-

hüdas ve ardndan kapcbalkla
Galata nâzn olup Ramazan 1244'de

(Mart 1829) mîrmîran litbesiyle kap-

dan- derya oldu ve ardndan vezirlik

verildi ki, dümann Bogaz'a düen
bir gemisini tutmutu. Hafakan hasta-

lndan 6-7 ay hasta yatp 12 Zilka'de

1245'de (5 Mays 1830) vefat eylemi-

tir. Ya 70 'e varm, gayretli, sâdedi!

bir cesur br adamd. Eyüp'de Mhr-
ah Sultan Türbesi bahçesine defne-

dildi. (L 289)

Ahmed Paa (Prasa) Mora'da Ar-

hos (Arhoz) müderrisi Ali Efendi 'nin

oludur. Arhoslularm prasay sev-

melerinden bu ad kazanmtr. Ba-

bas yerine müderris, sonra voy^^oda

ve mütesellim olup kapcbahk ve-

rildi. 1158'de (1745) vezirlikle Mora

valisi oldu. Sonra bir-iki yere memur
edilmise de emekli oldu. 1170

(1757) ylndan sonra vefat eyledi.

Âlimdi. (L 254)

Ahmed Paa (Pirinççizâde) Yeni-

çeridir. Turnacba, sekbanba ol-

du. 105
5
'de (1645) kul kethüdas ve

ewâl 1055'de (Kasm-Aralk 1645)

yeniçeri aas, Zilhicce 1055'de

(Ocak-ubat l646) Biga mutasarrf

ve ardndan üçüncü vezir oldu.

1056'da (1646) Eceâbâd muhafz ya-
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plarak sürgün edildi. 1057'de (1647)

vefat etmitir. Tarihçiler getirildii

görevlerin adam olmadn belirtir-

ler. (I. 215)

Ahmed Paa (Pulad) Arabdr. Bey-

lerden olup Rebiyüle\^'^el ll44'de

(Eylül 1731) Sivas beylerbeyi, Muhar-

rem ll46'da (Hazran-Temmuz 1733)

Adana beylerbeyi oldu. Sonra vefat

eyledi. Olu Çelik Mehmed Paa'dr.

(I. 246)

Ahmed Paa (Rum) Selâniklidir.

NÜ2Ü emini ve cebeciba oldu. 24

Zilhicce 1104'de (26 Austos 1693)

Rumeli beylerbeyi pâyesiye badef-

terdar oldu. Ramazan 1105 'de (Mays

1694) vezir rütbesiyle rikâb kayma-

kam oldu. Sadâret deiiminde ayrl-

d ve hapsedildi. 1106 'da (1694/95)

Midilli muhafz olup o sene Rama-

zan'da (Nisan-Mays l695) katledildi.

(L229)

Ahmed Paa (Salba) Moralidir. En-

derun'dan yetiip çukadar ve 1194'de

(1780) silahdar oldu. 1195^de (1781)

vezirlikle nebaht, Ramazan 1199

(Temmuz 1785) ortalarnda Bosna,

1202'de (1787/88) Yanya valisi olup

sonra vezirlii kaldrld ve senelerce

Yeniehr-i Fenâr'da oturdu. 1212'de

(1797/98) vezirlikle nebaht ve

1213'de (1798/99) Mora ve sonra

Bender muhafz oldu. 12l6'da (1801/

02) Agrboz muhafz olduysa da tek-

rar Bender'e nakledildi. 1222'de

(1807) brairi muhafaza edemedii

suçlamasyla idam olundu. Olu rical-

den Ali Zülfikâr Bey'dir. (L 278)

Ahmed Paa (Sahk) Enderun'dan

yetime olup 1095 'de (l684) ça\a-

ba, 1099^da (1687/88) vezirlikle

Tarblusam valisi olup llOO'de

(1688/89) vezirlii kaldrld. 1102'de

(1690/91) vezirlii geri verilip Ba-
dad valisi olup UOS'de (1691/92)

Basra ve ardndan am valisi olarak

orduya memur edilmitir. 1104'de

(1692/93) vefat ett:.(I. 228)

Ahmed Paa (Sarho) Bosnaldr.

Kara Mehmed Paa'nm kethüdas

olup 1085'de (1674) Özi beylerbeyi,

sonra Konya ve lOSS'de (l677) Ana-

dolu ve sonra Er ve Özi, sonradan

yine Eri beylerbeyi oldu ve 1095 'de

(1684) vezirlik verildi. Muharrem
1096'da (Aralk 1684) Yanova muha-

fz ve ardndan ki",pdan- der^^â, Mu-

harrem 1097'de (Aralk 1685) Haleb

valisi ve Engürüs seraskeri oldu. Zil-

hicce'de (Ekim-Kasm I686) Anadolu

sa kol sürücüsü, sonra Budin seras-

keri, 8 Zilka'de 098^de (15 Eylül

1687) Bagdad valisi ve Zilka'de

1099'da (Eylül I688) Anadolu müfet-

tii oldu. llOl'de (1690) Msr valisi

oldu. Receb 1102'cle (Nisan I69I) ve-

fat eyledi. Acele etmez ve inceden in-

ceye aratrr olduundan ileri ko-

laylkla -ynarütemezdi. (I. 226)

Ahmed Paa (Sarho) Yükselerek

Yeniehir beyi olup 1115'de (1703/

04) Mara beylerbeyi olmumr. Ksa
süre sonra vefat eui. (I. 234)

Ahmed Paa (Sarho) 1133 de

(1721) Dukagin mutasarrf oldu. Ce-

maziyelâhir ll40'da (Ocak-ubat

1728) beylerbeyi pâyesiye Bosna va-

lisi olup ll42'de ^.zledilip Seddülba-

hir muhafz ve 1145 'de (1732/33) Vi-

din beylerbeyi olup sonra Dukagin

mutasarnflyle gözden uzak kald..

Il48'de (1735/36.) vefat eylemitir.

Olu Hüdâverdi Paa'dr(-^). (II. 270;

I. 245)

Ahmed Paa (Sam) Kad iken mes-

lek deitirerek 998'de (1590) Diyar-



bekir defterdar oldu. Sonra yüksele-

rek Sivas beylerbe\'i olup 1012^de

(1603/04) Van beylerbeyi oldu.

1013'de (1604/05) birkaç gün hasta-

lktan sonra vefat etd. Savaç ve ce-

surdu. (I. 207)

Ahmed Paa Sanj Bonaktr. Bey-

lerden olup Muharrem 1123'de (u-

bat-Mart 1711) Özi lauhaftzt, 1127'de

(1715) Rumeli beylerbeyi ve sonra

Bosna beylerbeyi cldu. Silahdar Ali

Paa ehid olunca orduya babu
atand ve e^^^âl'de (Ekim 1715) vezir

rütbesiyle Belgrad muhafz olup

Belgradllann kaleyi dümana vere-

ceklerini hissederek buna kar ko-

yup ballm göstermi ve Zilka'de

1128'de (Ekim-Kasm 1716) ehid ol-

mutur. (I. 239)

Ahmed Paa (San) Yükselerek Ce-

maziyelâhir 1115'de (Ekim 1703) ça-

vuba olmutur. e\^'âl 1116'da (u-

bat 1705) azledildi. Sev\^âl 1124'e (Ka-

sm 1712) kadar çeitli görevlerde bu-

lunup yine çavuba olmutur. 1128'

de (1716) Trabluj.am beylerbeyi,

1129'da (1717) Sakz muhassl oldu.

Cemaziyelâhir 113Cda (Mays 1718)

vezir rütbesi ve Konya vilayetiyle ran

Ordusuna memur cldu. Sonra Diyar-

bekir vilayetiyle Re^/an seraskeri olup

1137^de (1724/25) Revan valilii ilâve

olarak verildi. n43^de (1730/31) Rak-

ka valisi oldu. 115rde (1738/39) bura-

dan Aydm'da San 3eyzâde'nin ceza-

landrmasna memu - olmu, ancak gö-

revi baaramadan dönüü ayrlmasna

sebep olmutur. Sonra gene ayn gö-

revle, anlan akiyi /akalayp vefat et-

tirterek namus ve vakarn korumu ve

1152'de (1739/40) Bodan tarafnda

harbe memur olan.k orada vefat et-

mitir. Doru ve ce^>urdu. (I. 247/48)

Ahmed Paa (San) (Hac) Köse Ali

Paa'nm kethüdas iken tersane bey-

lerinden olup yetierek kapudâne-i

hümâyûn oldu. Azilden sonra 1106'

da (1694/95) hapsedilmi ve sonra

vefat etmitir. (I. 230)

Ahmed Paa (Sar) (Tarhuncu)

Bosnahdr. Saraydan bölüe sipahilik-

le çkp Mûsâ Paa'ya, sonra Hezârpâ-

're Ahmed Paaya kethüda oldu. Ah-

med Paa'nm vefat ettirüldügü olay

öncesi evine çekildi. Zilhicce 1058'de

(Aralk l648/Ocak 1649) Diyarbekir

valisi ve vezir oldu. 21 Safer 1059'da

(5 ubat 1649) Msr valisi oldu. Safer

106l'de (ubat l651) azledildi. Sonra

Yanya valisi oldu ve Receb 1062'de

(Haziran l652) sadrazam oldu. Rebi-

yülâhr 1063^de (Mart 1653) katledildi.

Üsküdar a defnedildi. Marur olma-

yan, sâlih, dindar bir adamd. Kimse-

ye bir kum yedirmez oldu. Mal tahsi-

linde baz güzel yollar bularak mas-

raftan haylice kst. (I. 217)

Ahmed Paa (Semiz) Arnavutdur. I.

Süleyman (Kanunî) devrinde mâ-

beynden kapcbalkla çkmt. Son-

ra Mihrimâh Sultanzâde Aye Hanm
Sultanla evlendi. Bu sebepten 965'de

(1558) Yeniçeri aas oldu. 97rde

(1563/64) Anadolu beylerbeyi, sonra

Rumeli beylerbeyi olmutur. Sonra

vezir oldu. Srasyle ikinci vezirlie

kadar yükseldi. a'bân 987'de (Eylül-

Ekim 1579) sadrazam oldu. Rebiyü-

lev\^el 988'de (Nisan-Mays 1580) vefat

eylemitir. Edirnekap'da medfundur.

Tedbirii, akll bir vezirdi. Hanm sul-

tandan olan oullar Osman Bey(-^),

Mehmed Bey(->), Abdurrahman

Bey(->) ve Mustafa Paa'dr. (I. 202)

Ahmed Paa (eydi) Kara Ahmed
Paa'nm Çerke kölesidir. Cündî
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olup mâbeyncie bir iç aasn o^nanda

hançerle vefat ettirünce gazaba ura-
yarak kovuldu. MîrlA^â, sonra Mara
beylerbeyi ve 1065 'de (lö55) vezir-

likle Anadolu valisi olup Cemaziyelâ-

hir'de (Nisan l635) azledildi. O sene

Haeb valisi oldu. Zilhicce 1065''de

(Ekim 1655) Sivas valisi olup 1066 'da

(1656) Silistre valisi ve 21 Ramazan
1066'da (13 Temmuz 1656) kapdan~

derya oldu. 24 Safer 1067 'de (12 Ara-

lk 1656) katledilmitir. Cesur, kan

dökücüdür. Olu Mehmed Paa'dr.

(I. 219/20)

Ahmed Paa (Seyyid) Yükselerek

mirâhûr-i sân olarak bir aralk Msra
gitti. 18 Receb 1173'de (7 xMart 1760)

kapclar kethüdas ve sonra mîrahûr-

e\^'el, Safer 1176'da (Agustos-Eylül

1762) ikinci defa mîrahûr- ev^'^el oldu.

20 Ramazan 1176'da (4 Nisan 1763)

vezirlikle Selanik valisi ve sonra Agr-

boz muhafz oldu. 1179'da (1765/66)

Cidde valisi olup 1180'de (1766/67)

istifa eyledi. 1181'de (1767/68) M-
srdan hac emir Salih Beyle beraber

çkp Arboz muhafz oldu. e\'^'^âl

1182'de (ubat 1769) Selanik valisi ol-

du. Sonra vefat eyledi. Doru tavrly-

d. (I. 262)

Ahmed Paa (Seyyid) Çeteci Ab-

dullah Paa'nm torunudur. Kapcba-
ve mîrimîran olup sonra Tulça mu-

tasarrf oldu. 1185 'de (1771/72) ve-

zirlik verildiyse de bu srada bir harbi

kaybedince azledilerek yerine Morali

Ahmed Aa vekil oldu. Sonra yine

Nibolu mutasarrf olup 1187'de

(1773) Adana valisi oldu. 1188'de

(1774) ayrld ve vezirlii kaldrld.

Sonra vefat etti. (I. 265)

Ahmed Paa (Seyyid) Hurid Ah-

med Paann silahdar ve sonra ket-

hüdas olarak kapcba olmutur.

Muharrem 1236'da (Ekim 1820) vezir

rütbesiyle Selanik ve Kavala ve sonra

Köstendil valisi oldu. 1239'da

(1823/24) çok borcu olduundan Di-

metokaya gönderildi. 1244'de (1828/

29) vezirlii verilerek Silistre valisi ol-

du. 1245"de (1829/30;) orann istilâ-

snda esir oldu. Esirlikten dönüte
vezirlii kaldrlarak kapcbalk ve-

rildi. Gözden dümü olarak vefat

eylemitir. (I. 290)

Ahmed Paa (Seyyid) (Keman-
ke) Serçeme olup :;099'da (1688)

sancakbeyi pâyesiyle Bolu mutasarr-

f oldu. llOO^de (1688^89) Konya ve

o sene Kastamonu beylerbeyi, 1101'

de (1688/90) vezir rütbesiyle Diyar-

bekir ve 1102'de (1690/91) Anadolu

valisi olup muharebede bulunmu-
tur. 1103'de (1691/92) Köprülüzâde

Mustafa Paamn bozgununa sebep

olduu bahane' edilip Arabac Ali Pa-

amn gadriyle Edirne'ye getirilip bo-

ulmutur. Sey^âdlerden, sâdk A^e

mücâhid bir zat idi. (I. 227)

Ahmed Paa (Siyah) 1267 de

(1851) mirliva olmu, daha sonra ve-

fat etmitir. (I. 296)

Ahmed Paa (Solalizâde) Derya

beylerinden olup llOo'da (1694/95)

üzerine esirler boanarak gemisinde

ehid eylediler. (I. 229)

Ahmed Paa (ehlâ) (Kör) 1123 de

(1711) maktul olan Osman Aa'nm
akrabasndan Ca'fef Aamn olu
olup Foça'da dodu, /imcas Alâiyeli

Hac Ebûbekir Paaya balanp Cid-

de valiliinde kethüdas olmutur.

Sonra kapcba ve kapclar kethü-

das ve çavuba o\m\) a'bân 1150'

de (Aralk 1737) sadâret kethüdas ol-

du. 23 Zilka'de 1150'de (14 Mart



1738) vezirlikle sadâret kaymakam
oldu. Cemaziyelâhir 115rde (Eylül-

Ekim 1738) Aydm mutasarrf oldu.

Zilhicce 115rde (Mart 1739) rikâb

kaymakam oldu. Ordunun dönüü-

nün ardndan a'bân 1152'de (Kasm

1739) nianc oldu. 27 Rebiyüle\^'el

1153"de (22 Haziran 1740) sadrazam

oldu. 15 Safer 1155^de (21 Nisan 1742)

azlolundu. Ardndan Rakka valisi ve

ll56'da (1743) azledilip ksa süre son-

ra Sayda valisi, Muaarrem 11 57 'de

(ubat-Mart 1744) Kars seraskeri ve

Zilka'desinde (Aralk)- Haleb valisi,

Rebiyülewel 1158'de (Nisan 1745)

Anadolu eyaletiyle ikinci defa Kars se-

raskeri olup Zilka'cesinde (Aralk)

ikinci defa Haleb valisi, Ziika'de

ll59'da (Kasm-Aralk 1746) Kandiye

ve Zilhicce'de üçüncü defa Haleb, Ce-

maziyelâhir 11 60'da (Haziran 1747)

Diyarbekir ve Zilhiccemde (Aralk

1747) Badad valisi oldu. Rebiytilev-

vel ll6rde (Mart 178) istifa ederek

çel mutasarrf oldu. 19 Ramazan

ll6l'de (12 Eylül 1748) Msr valisi ol-

du. Cemaziyele\^^ei ll63'de (Nisan

1750) Adana, a'bân ll65'de (Hazi-

ran-Temmuz 1752) dördüncü defa

Haleb valisi olmu ve Rebiyülâhr

ll66'da (ubat 1753) vefat eylemitir.

Maarifperverse de hrs, kskançlk ve

rüvet ile mehurdur. Ayakapsrndakl

Ahmed Çelebi Mescidi'ni tekrar ihya

eyledi ve Bandrma Tekkesi ile sebil

ve medrese ihya ve imar etti. (I. 253)

Ahmed Paa Ceyh2âde) smail Pa-

a'nm oludur. Ümerâdan olup

1094'de (1683) Tire mutasarrf iken

^^ezirlik rütbesiyle stolni-Belgrad

muhafz oldu. llCo'de (1693/94)

Musul, sonra Diyarbekir valisi oldu.

Yeni usûller icadyla halka zulmet-

mitir. Halk zulüm ve basksna daya-

namayarak ayaklannca Malatya'ya

gelmitir. Kapcba Hüseyin Aga ge-

lip orduya memuriyetini kendisine

söylemi ve Ramazan 1106'da (Ni-

san-Mays 1695) vehmine tâbi olarak

göbei üzerinden tabancasn boal-

tp intihar etmitir. (I. 229)

Ahmed Paa (Tayyârzâde) Ta^'yâr

Mehmed Paa'nm oludur. Beyler-

den olup sonra vezir oldu. Muharrem

1065'de (Kasm 1654) Haleb, 1066^da

(1655/56) Diyarbekir valisi olup azle-

dildi. Rebiyüle\^^el 1067'de (Aralk

l656/Ocak 1657) yine Diyarbekir ve

sonra am valisi oldu. 1069'da

(1658/59) Abaza Hasan Paa'nm is-

yanna katld için onunla beraber

katiolundu. Cesur, marur ve çok ha-

reketliydi. Köprülü Mehmed Paaya
bakaldrd. Bu sebepten can korku-

suna düüp Abazalarla küçükten be-

ri ülfeti olduundan onlara balanp
âsi oldu. (I. 219)

Ahmed Paa (Türk) Yükselerek Ay-

dn ve sonra Adana beylerbeyi oldu.

1127'de (1715) harbe memur olup ar-

dndan vezirlikle Anadolu valisi oldu.

Ramazan 1128'de (Austos-Eylül

1716) ehid oldu. Üsküdar'da mekte-

bi vardr. htiam mükemmel bir zat

idi. Olu Nu'man Bey olup onun o-
lu hâcegândan Affân Bey'dir. (I. 239)

Ahmed Paa (Velîyeddnzâde) Ka-

zasker Velîyeddin Efendi 'nin olu-

dur. Edirne kads ve sonra kazasker

olmutur. II. Mehmed'in (Fâtih) dik-

katini çekip vezir ve nedim oldu.

Sonra vezirlikten azledilip Muradiye

ve Orhaniye külliyeleri mütevelliligi

göreviyle Bursa'ya gönderildi. Sonra

Bursa ve Ankara valisi oldu. 903 'de

(1497/98) vefat eyledi. air, âlim, cö-
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mert, kerim, ksrlkla itham edilmiti

ve bekârd. Bir rivayette saray cariye-

lerinden Tûtî Kadm alp ondan bir

kz bile olmu ve 8 yanda vefat et-

mitir. (I. 193/94)

Ahmed Paa (Voynuk) Hezargradl

veya Bosnaldr. Hasbahçede bahç-
van iken ^âikselip bostancba oldu.

Rebyüle\^^el 105
3
'de (Mays-Haziran

1643) yeniçeri aas ve e\^^ârde
(Aralk 1643) Bosna valisi oldu. Zil-

hicce'de (ubat 1644) hapsedildi. Re-

biyülâhr 1054'de (Haziran 1644)

Adana valisi oldu. 1057'de (l647) az-

ledilip gelince Boaz Hisar muhafz
olmutur. Receb 1058 'de (Temmuz-
Austos 1648) kapdan- der^^â oldu.

Girit seferine gitti. Foça'da yiitçe ha-

reket ettiyse de serdâr Deli Hüseyin

Paa ile geçinemedi. Tek bana ha-

reket edip Suday almak fikrinde

iken Receb 1059'da (Temmuz 1649)

deniz savanda bir top güllesiyle e-
hid oldu. Cesur, bencil ve dik kafaly-

d. (I. 216)

Ahmed Paa (Yeen) Beylerden

olup Kamaniçe muhafz oldu. 1103'

de (1691/92) kale müstahfzlan elin-

de ehid oldu. (I. 228)

Ahmed Paa (Yeen) Mehmed Ali

Paa'mn yeenidir. Bu sebepten \âik-

selip Msr'da miralay, liva ve ferik ol-

du. Mehmed Ali Paa'mn vefatnda

Msr' terk edip îstanbuha geldi.

1265'de (1849) vezir rütbesiyle Mec-

lis-i Vâlâ azas olup 1266'da (1850)

tekrar Msra dönerek birkaç sene

sonra orada vefat eylemitir. Olu
Mansûr Paa, Hdiv smail Paa'ya da-

mad olduundan vezirlie nail olmu-
tur. Mehmed Ali Paa'mn enitesi Ah-

med Bey, II. Mahmud devrinde (1808-

1839) kapcba olmutur. (I. 297)

Ahmed Paa (Zaim) Zeamet sahip-

lerindendir. Sonra kapcba olarak

silahdar aas oldu. Sonra Krlca ba-
buu olup 1221'de (1806) vezir rüt-

besiyle Tulça munafizi oldu. 1224'de

(1809) Edirne'de ikamete memur ola-

rak orada vefat eylemitir. (I. 281)

Ahmed Paazade bak. Velîyeddin

Bey

Ahmed Paazade Vezirlerden baz-
larnn evlâddr ki, Karahisarî Ahmed
Paa, Türk Ahmed Paa ve Gazi Ah-

med Paa gibi, asrmz ortalarna ka-

dar isimleri iitilmitir. Gazi Ahmed
Paa'mn evlâdndan ferik smail Paa
vardr. (IV. 680)

Ahmed Pîr Bey (Sultanzâde) II.

Murad'm kznn olu ve Karaman
emiri brahim Bey'in ikinci oludur.

Kardei îshak Bey'n yerine buna
Konya eyaleti verildi. Ancak kötü ida-

resi ve kardei Kasm Bey' in aldatma-

s yüzünden Konya, Gedik Ahmed
Paa marifetiyle Osmanl ülkesine ka-

tlm ve bu da kahrndan 875'de

(1470/71) vefat etmitir. (I. 192)

Ahmed Pîr Çelebi Maliyeden yeti-

me olup defterdar olmutur. 93rde
(1525) vefat etti. ;>ofular'da defnedil-

di. Lütfüpaa'da camii ve medresesi

vardr. Olu Azmi Efendi'dir. (I. 197)

Ahmed Pîr Çelebi (Leyszâde) Nu-

reddin Hamza Efendi'nin oludur.

Müderris, Üsküp kads, sonra sahn

müderrisi ve iki kere Msr mollas ol-

du. 952'de (1545) vefat eyledi. Fâzl
dindar ve kerimd'.. Olu Ahmed Çe-

lebi'dir(-^). (I. 198)

Ahmed Pîr Efendi (Pîrî Reis) Kara-

mam Ahmed'in olu olup Lârende'de

dodu. Kapdan Hayreddin Paa'mn
hocas olduundan onun Midilli'deki



medresesine müderris oldu. 960 'da

(1553) Hayrecdin Paa'nm o sene bi-

ten Beikta Medresesi'ne müderris

oldu. 963'de (1556) azledildi. Safer

967'de (Kasm 1559) Galata mollas,

sonra Eyüp mollas oldu. 973'de

(1565/66) vefat eylemitir. Salih bir

zat idi. Vikayeyi tercüme eylemi ve

baz risaleler ^/azmtr. (I. 200)

Ahmed Râzî Efendi (Surre Emini-

zâde) (Hac) Silahdar Ocag'nda ser-

halife olup 120rde (1786/87) vefat

eyledi. Topkaprya defnedildi. (I.

269)

Ahmed Re'fetî Bey (Açbatzâde)
(Hac) (Sey^dd) Kalemden yetiip

1198'de (1784) küçük evkaf muhase-

becisi oldu. 1202'de (1788) piskopos

mukataacs Odu. Sonra baka görev-

lerde bulunarak ev\^âl 1218'de

(Ocak-ubat :804) vefat eyledi. Zey-

neb Sultan Camii'nde medfundur. (I.

276/77)

Alned Reid Bey Babâli'den yeti-

erek hâcegâ;dan olmutur. Ruznâ-

me-i sân, 1254'de (1818/19) terifat-

ç ve 1236'da ;i820/21) süvari muka-

belecisi oldu. Azledilmiken 1239'da

(1823/24) ve:-at eyledi. Üsküdar'da

medfundur. 0. 286)

Ahmed Rei Bey (Torun) Ende-

run'da yetierek I. Abdülhamid'in

buyruuyla ehzadesi Mustafa'ya lala

olmutur. ehzadenin tahta çkma
(IV. Mustafa) kadar bu hizmette kalp

derhal rikâbclr ve 17 Rebiyüiâhir

1222'de (24 Haziran 1807) silahdar

oldu. Cemaziyelâhir 1223 'de (Aus-

tos 1808) ayn.mtr. 5 Zilka'de 1234'

de (26 Austos 1819) vefat eylemitir.

Hamidiye Türbesi'nin bahçesinde

medfundur. Kardei Mustafa Bey'

dir(^). (I. 285)

Ahmed Reid Efendi Sadrazamlar-

dan birinin kethüdasnn oludur.

Babâli'ye girerek hâcegândan ve ri-

calden oldu. 14 Zilka'de 12l4'de (9

Nisan 1800) vefat eyledi. Edirneka-

p'ya defnedildi. (I. 275)

Ahmed Reid Efendi Balkesirli Os-

man Efendi 'nin oludur. Usta kâtip-

lerden olmakla Babâli'de yükselip

hâcegândan oldu. 1222'de (1807) tez-

kire-i sân, 1224'de (1809) tezkire-i

e\^^el, sonra çavuba oldu. 1225 'de

(1810) rikâb- hümâyûn kethüdas ol-

du. 23 Zilka'de 1225'de (20 Aralk

1810) vefat eyledi. Süleymaniye'de

babasnn yanma defnedildi. (I. 282)

Ahmed Rdvan Bey Beylerden olup

I. Süleyman (Kanunî) devri (1520-

1566) ortalarnda vefat eyledi. airdir.

(I. 198)

Ahmed Rifat Bey brahim Sârim Pa-

a'nm oludur. Kalemden yetierek

hâcegândan oldu. 1199'da (1785) s-

tanbul mukataacs oldu. Sonralar çe-

itli divan görevlerinde bulunup

1230'da (1815) vefat eyledi. Üsküdar'

da Ayrlkçemesi'nde medfundur.

Olu Mehmed Emin Bey'dir(-^). (I.

284)

Ahmed Rifat Bey Istabl- Âmire'de

kefçe nâzn olup 1248'de (1832/33)

vefat edip Selimiye'ye defnedildi. (I.

291)

Ahmed Rifat Bey Dârendeli Meh-

med Paa'nm torunu Ahmed Bey'in

oludur. Kalemden yetierek hâce-

gândan oldu. 1240'da (1824/25) ça-

vuba da olmutur. Durumuna uy-

gun görevlerde bulunduktan -sonra

terk edilmi halde 25 Safer 1258 'de (7

Nisan 1842) vefat eylemitir. Ayrlk-

çemesi'nde medfundur. (I. 294)
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Ahmed Rifat Bey Terifat kalemin-

den yetierek kesedar oldu. Safer

1273 'de (Ekim 1856) ûlâ smf- e\a^eli

ve terifatç olmutur. 25 Rebiyülev-

vel 1284'de (27 Temmuz 1867) vefat

eyledi. Karacaahmet'e defnedildi.

Doru ve imand. (I. 300)

Ahmed Rifat Bey (Hanm Sultan-

zâde) Lalazâde Nuri Beyin oludur.

Annesi Rukiye Hanm Sultan'dr.

1218^de (1803/04) vefat edip Yeni Ca-

mi haziresine defnedilmitir. (I. 276)

Ahmed Rifat Paa Msr valisi bra-

him Paa'nm büyniik oludur. Mîrlivâ

ve ferik oldu. Ramazan 1274 'de (Ni-

san-Mays 1858) kardeleri smail Pa-

a ve Fâzl Paa ile bir günde vezir ol-

dular. Bir-iki sene sonra skenderi-

ye'den Msr'a gitmek üzere Halim

Paa ve Msr bahriye müdürü Hay-

reddin Paa ile birlikte bindikleri tre-

nin kazaen köprüden uçmasya Hay-

reddin Paa ile boularak vefat eyle-

miler ve Halim Paa 'yi kölesi kurtar-

mtr. Güzel huyluydu. Olu brahim
Paa vezir rütbesiyle amcas smail

Paa'ya damad olmutur. (I. 298/99)

Ahmed Saati Efendi Edirnelidir.

Müderris, Belgrad mollas olup

emekli oldu. Zilhicce 1122'de (Ocak-

ubat 1711) vefat eyledi. ffetli ve sâ-

lih olup airdir. Mahlas ^ffetî" olup

Divan sahibidir. (I. 237)

Ahmed Sâdk Efendi Mansp sahip-

lerinden ve hâcegândandr. 1 Safer

1151'de (21 Mays 1738) vefat etmi-

tir. Karacahmet'de medfundur. (I.

244)

Ahmed Sâdk Hüseynî 953de
(1546) Buhara'da vefat eden Meh-
med Abdüssemînin oludur. O di-

yarda tahsil görüp Nakibendî eyh-
lerinden el ald. 980'de (1572) hac-

dan sonra stanbul'a geldi. Ebûssuûd

Efendi'nin meclisine kabul olunup ev

ve maa ihsan bu\aruldu. III. Mu-
radn sevgisini kazand ve tekrar

hacca gitti. a'bln 994 ^de (Temmuz-
Agustos 1586) vefat etti. Emir Buha-

rrde medfundur. Zahir ve bâtn ilim-

lerinde rnâhirdir Olu Hoca Ziyâed-

din Ahmed' dir. (I. 203/04)

Ahmed Said Efendi (Bolevîzâde)

Ali Efendi'nin oludur. (I. 244)

Ahmed Seydî Abdullah Krmî'nin

oludur. Anadomya göçerek Merzi-

fon'da müderris oldu. 864'de (1460)

stanbul'da vefst eylemitir. erhu
Lübbü'l-Elbâb' )^RzdL (I. 192)

Ahmed emseddn Efendi (bn
Kemâl) Kemâl Paazade Süleyman

Bey'in oludur, Edirne'de dodu.
Önce beylerden olup sonra öreni-

mini tamamlayarak ulemâdan oldu.

Sahn müderrisi ve sonra Edirne kad-

s ve buradan da Anadolu kazaskeri

oldu. I. Selim (Yavuz) Msr'dan dö-

nünce azleyledi. Sonra Edirne'de Dâ-

rülhadis medresesi ve sonra Bâyezid

Medresesi verildi. 932'de (1526) ey-
hülislâm oldu. 2 e\a^âl 940'da (16

Nisan 1534) vefat etti. ehir dnda
Mahmud Çelebi Zaviyesi'nde defne-

dildi. Arab âlimleri müküllerini hal-

letmek için buns. müracaat ederlerdi.

Telifleri: Tamamca Tefsin Kessâfo.

eksik bir haiye, Hidâye erh% Is-

lah- Miftâh, e'^h-i Miftâh, Yusuf u

Züleyba, Farsça Dakaikul-Hakaik,

Tarih -i Osmanî, 200 kadar risale. Fâ-

zl, air, edip, aratrc, iVllah korku-

su olan bir zat ici. (I. 197)

Ahmed eyhî Efendi Birgilidir. Mü-
derris, Manisa mollas oldu. Azledil-

mi olarak 105rde (1641/42) vefat

etti. Hattatd. (I. 214)



Ahmed eyhî Efendi (Kad^âde)
Ahmeci Semseddin Efendi'nin torun-

larndandr. Müderris, Filibe, Kudüs,

Selanik, Sam, tekrar Kudüs mollalk-

larmda bulundu. e\^^âl 1048'de (u-
bat 1639) vefat eyledi. Bilgiliydi. O-
lu smail Efendi 'dir("^). (L 213)

Ahmed Teviîk Bey (erif) Evrenos-

zâdelerden ve Selanik hânedanmdan
olup çavuba olmutu. Bosna ricâ-

lindendir. Bu senelerde (1830'lar) ve-

fat etti. (I. 290)

Ahmed Vâtf Efendi Hadice Sul-

tan'm masraf kâtipliinde bulunmak-

la Receb 1203'de (Nisan 1789) hâce-

gânlkla kethüda olmutu. III. Selim

devri (1789-1807) balannda vefat

eylemitir. (I. 270)

Ahmed Vefk Paa Divan- Hümâ-
}njn Tercüman Yahya Nâcî Efen-

di'nin olu Ruhiddin Efendimin olu-

dur. Küçük yata örenime balam
ve Paris'de Franszca örenmitir.

Döndükten sonra tercüme kalemine

girip zmife^'e 1264 (1848) tarihlerin-

de Bükre'e nemur-olarak mühim hiz-

metierde bulunmutur. a'bân 1267'

de (Haziran 1851) Encümen-i Dâni
azaügna, e^-vâFde (Austos) ulâ s-

nf- sânîsiyle Tahran elçiliine, Ce-

maziyelev^'^e) 127rde (Ocak-ubat

1855) ûlâ e\^ eli ile Meclis-i Vâlâ aza-

hma ve Receb 1273'de (Mart 1857)

bâlâ ile ek olarak deâvî nâzrhma
memur oldu. Muharrem 1274'de

(Austos-Eylül 1857) ayrhp azalkta

kald. Receb :276'da (Ocak I86I) Pa-

ris büjmkelçisi olup a'bân 1277"de

(ubat 186) Mecls-i Vâlâ azal ile

geri çarld. 23 Cemaziyelev\''el 1278'

de (26 Kasm. I86I) evkaf nâzn ve 2

Zilhicce 127S'de (31 Mays 1862) Di-

vân- Muhasebat komisyon- muvak-

kati reisi, ksa süre sonra MecIis-i Vâ-

lâ azas ve 1 ewâl 1279'da (22 Mart

I863) Anadolu sa kolu müfettii ol-

du. Bursa, Karas taraflarn dolap
Cemaziyelâhir 1281 'de (Kasm 1864)

dönüp konana çekildi. 11 Receb

1288'de (2ö Eylül 1871) rüsumat emi-

ni, 15 Zilka'de 1288'de (26 Ocak
1872) sadâret müstear, 10 Rebiyü-

iewel 1289^da (18 Mays 1872) maarif

nâzn ve 4 eA-^^^âl'de (5 Aralk 1872)

ûrâ-y Devlet azas olup 1290 'da

(1873) aynld. Muharrem 1294'de

(Ocak-ubat 1877) â'yândan ve Mec-

lis-i Meb'usan reisi olup 12 Rebiyü-

levv^el 1294'de (27 Mart 1877) vezirlik

verildi. Ardndan Edirne valisi olup 3-

4 ay sonra dönmütür. Muharrem

1295 (Ocak 1878) balarnda ikinci

defa maarif nâzn olup 25 gün sonra

"Bavekil" olmutur. O senenin Rebi-

}âilev"\^eli (Mart) ortalarnda ayrlp ar-

dndan Bursa valisi oldu. 1299 sonla-

rnda (Eylül-Ekim 1882) ayrlarak Mu-
harrem 1300'de (Kasm 1882) ikinci

defa "Bavekil" olduysa da bir-iki gün
zarfmda ayrlp Rumelihisar"ndaki

konana çekilmitir. 22 a'bân 1308'

de (2 Nisan 1891) vefat eyledi. Do-
ru, iffetli, sert, sâdk. Dou ve Bat dil-

lerini hakkyla bilir bir fâzl ve engin

bilgili olup azil günlerinde daima ki-

tap okumu ve yazmakla megul ol-

mutur. Ligat, corafya ve tarih gibi

ilimlerde derin bilgisi olup Lehçe-i

OsmanÎYe Fezleke-i Tanti yazm,
Makamat- Harirî ve Franszcadan

baz eserler tercüme etmitir. Kitabe-

ti, ifadesi eski Türkçe tarznda iken

imlâ ve inas bakayd. Çok kitab

vard ve bo günlerinde kütüphane-

sinde kitap okumakla megul olurdu.

(I. 308/09)
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Ahmed Vesim Efendi (Çavuba-
zâde) (Hac) Müderris, llSS'de

(1774) Üsküdar mollas, yükselerek

1198'de (1784) Medine kads ve 23

Rebi}ailewel 120rde (13 Ocak 1787)

stanbul kads oldu. Müddetini ta-

mamlayp bu senelerde (1790'lar) ve-

fat eylemitir. (I. 272/73)

Ahmed Vesim Efendi (Hac) Hâce-

gândan ve mansp sahiplerindendi.

m. Selim devri (1789-1807) balarn-

da vefat eylemitir. (I. 270)

Ahmed Yai Efendi Müderris,

a'bân ll67'de (Haziran 1754) Yeni-

sehr-i Fenâr kads. Muharrem
1173'de (Eylül 1759) am mollas ol-

du. Sonra vefat eyledi. (I. 257)

Ahmed Yunus Efendi Gümüicineli-

dir. Müderris, Lefkoe mollas olup

Rebiyülâhr 1136'da (Ocak 1724) ve-

fat etmitir. (I. 242)

Ahmed Zeynî Efendi Divan kale-

minde yetierek rüûs kesedar oldu.

1201'de (1786/87) vefat eyledi. Kâ-
garî Dergâh yaknnda medfundur.

(I. 269)

Ahmedî Sivasldr. Msr'da örenim
görerek dönüte Germiyanoluma
hoca oldu. Timurleng ile görüüp ya-

knln kazand. Hatta Timur ha-

mamda iken "bana bir baha kes'' de-

mekle ''seksen akçe" deyip, Timur,

"petemalmm babasdr" deyince

Ahmedî, "kendiniz, çarda bir man-

gr demezsiniz" demi. Bu cevap Ti-

mur'un houna gitmi ve ihsanda bu-

lunmutur. 815'de (1412/13) 80 ya-

nda vefat eylemitir. Usta airdir.

Emir Süleyman Çelebi adna yazd
Süleymanname iie tptan bir risalesi

vardr. (I. 191)

Ahmedî (Elagöz) I. Bâyezid'in (Yl-

drm) beylerinden olup 805 (1402)

vak'asmda vefat etmitir. (I. 191)

Ahsen Efendi Dahiliye kaleminden

yetiip serhalife olmutur. Mâbeyn
bakâtibi Burs^.l Emin Bey'in kayn
olmasndan dolay alt-yedi sene Fes-

hane-i Âmire müdürü olmu ve

1290'da (1873: vefat eylemitir. (I.

189)

Ahterî bak. Mustafa Efendi

Ak hak. Kemâl eddin; Mahmud Efen-

di; Mehmed Paa; Mustafa Efendi;

emseddin Mehmed Efendi

Ak Malmudzâde bak. Zeynelâbidîn

Mehmed Efenci

Ak emseddinzâde II. Mehmed (Fâ-

tih) devri (14:1-1481) eyhlerinden

Göynüklü Mehmed emseddin Efen-

didir. Evlâd yarm asr kadar eyhlik-

le ve ilimle tan ndlar. (IV. 682)

Ak emseddinzâde bak. Mehmed
Efendi

Akbaba bak. Mehmed Efendi

Akbabazâde bak. Mustafa Efendi

Akba bak. Mahmud

Akba Orhan (jazi devri (1326-1361)

ricâlindendi. Savalarda yararl gö-

rülmütür. (I. 392)

Akbazâde bo.k. Hasan Aa
Akbyk Sultan bak. Muhyiddin

Akça bak. Koca Bey

Akçayh bak. Mehmed Bey

Akhâiye bak. Mustafa Efendi

Akif Ahmed ifendi (Köse) Çelebi

Halet Efendi mühürdar brahim
Efendi'nin ohdur. Mektûb-i sadr-

âlî ve sonra âmedî halifelerinden

olup e\^âl 1:^-40'da (Mays-Haziran

1825) reis kesedar oldu. evval 1244'"

de (Nisan 182S) piyade mukabelecisi



ve âmedî olup sonra tezkire-i evvel

oldu. 1248'de (1832/33) sadrazam

Rumeli'den davete memur edildi.

1250'de (1834/35) Bosna muhaddidi,

18 Zilka'de 252'de (24 ubat 1837)

mülkiye kâtoi, 23 Zilhicce 1253'de

(20 Mart 1838) ûrâ-y Babâli azas,

Zilka'de 1256'da (Ocak 1841) Meclis-i

Muhasebe reisi ve Zilka'de 1237'de

(Aralk 184l/3cak 1842) Viyana sefiri

Mup ewâll258''de (Kasm 1842) az-

ledildi. Cemaziyelâhir 1259'da (Tem-

muz 1843) ikinci defa Meclis-i Muha-

sebe reisi, Safer 12ö2'de (ubat 1846)

ûlâ smf- ev'^eli ve Rebiyülâhir 1264'

de (Mart 1848) terifatç oldu. 13 Safer

1267'de (18 aralk 1850) vefat eyledi.

Süleymaniye'de medfundur. Akll,

tedbirli, esiz bir kâtipdi. (III. 288)

Akif Bey Sakzldr. Sadrazam Es'ad

Paa'mn büyük kardei olup 1276 'da

(1859/60) erkân- harb olarak mek-

tepten çkmtr. Miralayhga kadar

terfi edip Rebiyülâhir 1308'de (Ka-

sm-Aralik 1^;90) vefat eylemitir. (III.

289)

Akif Efendi (Damadzâde) Murad

Mehmed Efendi'nin(->) oludur. Mü-

derris olup 1188'de (1774) vefat eyle-

di. Egrikap'da medfundur. (IV. 359)

Akif Halil Faa Sudûrdan Agrbozlu

Mehmed Bay'in oludur. Rumeli

beylerbeyi payesine kadar yükselmi

zengin bir zat olup 1 Zilka'de

1271'de (16 Temmuz 1855) vefat et-

mitir. Rumelhisarrnda, Kayalar'da

medfundur. (ÎII. 288)

Akif Mahrud Bey Ricalden Nâfi'

Efendi'nin oludur. Babâli'den yeti-

erek rüsumata geçti. Tuna rüsumat

nâzn ve scnra Galata gümrüü ve

sonra emtia- i dahiliye gümrüü naz-

r, iki defa cemiyet-i rüsûmiye nâzn

olmu ve Zilka'de 1309'da (Haziran

1892) rütbesi bâlâya çkmtr. 8 Re-

ceb 13l4'de (13 Aralk 1896) vefat

eyledi. Eyüp'de babasnn yanma

defnedildi. ffetii ve doru idi. (IV.

861/62)

Akif Mehmed Bey Mîrimîrandan

Ebûbekir Paa'mn oludur. Mezann-

da "Ebûbekir Beyzade" yazldr. Ba-

bâli'den yetierek terifatç oldu.

Il56'da (1743) azledilerek taraya

gönderildi. evval 1158'de (Kasm

1745) küçük evkaf muhasebecisi ve

sonra baka görevlerde bulunup

ll68'de (1754/55) ikinci defa terifat-

ç oldu. 1176'da (1762/63) ek olarak

çavuba, 1177'de (1763/64) ve

1178'de (1764/65) ek olarak süvari

mukabelecisi oldu. Cemaziyele^^el

1180'de (Ekim 1766) vefat etti. Üskü-

dar'da medfundur. Salacak Mesci-

di'ni bina eyledi. Birkaç senelik bir

Tarih yazd. nas ve kitabeti vard.

(III. 287)

Akif Mehmed Bey brahim Aa'nn
(v. 1257/1841)(-^) oludur. Ruznâm-

çe kâtiplerinden olup Rebiyülâhir

1253'de (Temmuz 1837) vefat eyle-

mitir. Bu kitabn yazarnn daysdr.

(I. 158)

Akif Mehmed Paa Yozgatldr.

1202'de (1787/88) dodu. Cebbarzâ-

de Süleyman Bey'in kâtipliinde bu-

lunup sonra stanbul'a geldi. Âmedî

kalemine girip 1236'da (1820/21) kâ-

gd- bîrûn emini oldu ve 1238'de

(1822/23) ikinci defa ayn göreve ge-

tirildi. 1240'da (1824/25) silahdar kâti-

bi, ardndan âmedî, 1242'de (1826/27)

beylikçi oldu. 12 Zilka'de 1247'de (13

Nisan 1832) reisülküttab olup 23 Zil-

ka'de 1251'de (12 Mart 1836) müir

rütbesiyle hariciye nâzn oldu. 2 Rebi-
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yülewel 1252'de (17 Haziran 1836)

azledildi. 11 Cemaziyelâhir 1253'de

(12 Eylül 1837) dahiliye nâzn olup 4

Muharrem 1254'de (30 Mart 1838) az-

ledildi. 3 a'bân 1255^de (12 Ekim

1839) zmit valisi olup Safer 125
6
'da

(Nisan 1840) Edirne'ye, sonra Bur-

sa'ya gönderildi. 1263'de (1847) hacca

gidip dönüünde, o senenin Zilhicce-

sinde (Kasm 1847) skenderiye'de

vefat eylemitir. Âlim, fâzl, air, bilgi-

li, vakarl ve hiddetliydi. Müneat ve

Tabstra's mehurdur. (III. 287/88)

Akif Mehmed Paa Arnavutluk ha-

nedanndan Receb Paa sülâlesinden

Velî Bey'in oludur. 2 Muharrem
1238'de (19 Eylül 1822) domutur.
Küçüklüünde hâcegândan olup

1265 'de (1849) sadâret kalemine gir-

mitir. Cemaziyeie\^'el 1270'de (u-

228 bât 1854) Üsküp mutasarrflgyla mî-

rimîran olmutur. Safer 1275'de (Eylül

1858) vezirlikle Bosna, bir ay sonra

Selanik, yine o sene Rebi^oilâhir'de

(Kasm 1858) Yanya, a'bân 1279 'da

(ubat 1863) Selanik, Zilka'de 1285'

de (ubat 1869) Tuna ve Zilka'de 1287'

de (ubat 1871) Bosna valisi olup Ce-

maziyelev^^el 1288'de (Temmuz 1871)

ayrlmtr. Safer 1289'da (Nisan 1872)

Prizren, Rebiyülevvel'de (Mays) yine

Selanik valisi olup a'bân 1290'da

(Ekim 1873) azledilmi ve 15 Muhar-

rem 129rde (4 Mart 1874) adliye nâ-

zn, 8 Cemaziyeievvel 1292'de (12

Haziran 1875) Yanya valisi olup 7

e^'âl'de (6 Kasm 1875) azledilmi-

tir. 1293 (1876) balarnda Edirne va-

lisi olup 13 Cemaziyelâhir 1293 'de (6

Temmuz 1876) azledilmi, Rebiylilev-

vel 1294'de (Mart-Nisan 1877) Bosna

valisi olup Rebyülâhir 129
5
'de (Ni-

san 1878) azledilmi ve Cemaziye-

âhir'de (Haz:ran) Konya valisi olmu,
1296'da (1879) stanbura gelip Receb

1298'de (Haziran 1881) ürâ-y Dev-

let reisi olu:o 1300'de (1883) bir-iki

gün ayrlp tekrar göreve dönmü, 10

Zilhicce 1302'de (20 Eylül 1885) azle-

dilmi ve 15 gün sonra Cezâyir-i

Bahr-i Sefid valisi olmutur. Cemazi-

yelevvel 13irde (Kasm 1893) azledi-

lerek stanbul'a dönmü ve ksa süre

sonra 29 Cemaziyelâhir 1311 'de (7

Ocak 1894) ^/efat etmitir. Fâtih'e def-

nolunmutur. Münî, air, âlim, güçlü,

tedbirli, Rum.ca ve Franszca bilir, cö-

mert ve mükrim bir zat idi. Olu û-
râ-y Devlet azasndan Reid Bey'dir.

(III. 288/89)

Akif Mehnred Paa (Hac) Asker-

likten yetiip^ liva ve ferik oldu. Necd
mutasarrf olmu ve Ramazan
1308'de (Nisan 1891) Basra taraflann-

da vefat eylemitir. (III. 289)

Akif Mustafa Aa (Çil Emin Aa-
zâde) Silahor ve sonra kapcba ol-

mutur. 123
2
'de (1817) ulûfeciyân-

yesâr aas cidu. Sonra tersane emini

ve tophane nâzn ve sonra 1244'de

(1828/29) rnîrialem olup 1246'da

(1830/3 1) bu unvan lavolunarak

maa tahsis klnd. 25 Cemaziyelev-

vel 1250'de (29 Eylül 1834) vefat ede-

rek Vefa'da babasnn civarna defne-

dilmitir. Oullar Emin Efendi ile

Ahmed Bey'dir. (IV. 472)

Akif Paa Mekteb-i Tbbiye'den ilk

çkanlardan olup 1259'da (1843) mi-

ralay, sonra mîrlivâ, sonra ferik ola-

rak shhiye dairesi ikinci reisi oldu.

1305^de (1887/88) 77 yanda vefat

etmitir. Sarn ve tababette mahirdi,

(m. 288)

Akif Paa Mekteb-i Harbiye'de oku-

yup 1267'de (1851) zabit çkt. 1283'



de (1866/67) miralay, sonra süvari li-

vas ve feriki Odu. Erzincan'da Ce-

maziyelâhir 130(5'da (ubat 1889) ve-

fat eylemitir. (IIL 289)

Akkaftan bak. Kemâleddin Efendi

(Seyyid)

Akkaftanzâde bak. Gmâyî Abdülga-

fur Efendi

Aklî Ali Efendi (Tablîzâde) Bursa-

ldr. Örenimden sonra Halvetî ol-

du. 1085'de (1674) Bursa^da Narl

Tekkesi eyhi oldu. 1113'de (1701

/02) Fenarî Ahmed Paa Zaviyesi

eyhi oldu. 17 a'bân 1118'de (24 Ka-

sm 1706) vefat (îtti. Sözeri, zarif, air-

di. (IIL 485)

Aklî Mehmed Efendi tiplidir. Ka-

d olup Yeen Osman Paamn Or-

dusuna kad olmutu. 1099'da (1688)

vefat etti. airdir. (IV. 189)

Aklî Mehmed Efendi Yeen Os-

man Paa serdâr iken hâcelikle ni-

anc oldu. Cemaziyelâhir llOO'de

(Mart-Nisan l689) vefat etti. (III. 485;

IV. 901)

Aklî Mehmed Efendi Valide kethü-

das Mehmed Paamn kardei Yusuf

Aa dairesinde terbiye görüp hâce-

gândan oldu. Il44^de (1731/32) ba-

ruthane nâzn oldu. Il47'de

(1734/35) vefat ederek Eyüp^e defne-

dilmitir. Âlim, airdir. (IV. 229)

Akmolla bak. Ömer Dede; Ömer
Efendi

Akovalzâde bak. Hâtem Ahmed
Efendi

Aksak bak. eyhî Efendi

Aksarayî bak. i^nm Mehmed Aa
Aksungur Orhan Gazi devri (1326-

1361) beylerinden cesur bir zat idi. (I.

392)

Akeyh Müderrisd. Muharrem
lOOl'de (Ekim 1952) Trabzon müftü-

sü iken Sinop mollas olarak vefat et-

ti. Âlim ve sâlihdi. (I. 392)

Alaca bak. Mehmed Aga

Alaca ath bak. Hasan Paa

Alaca illi bak. Hasan Paa (Alaca atl)

Alacaczâde bak. Sâdk Mehmed
Efendi

Alâeddin Sühreverdî ve Halvetî tari-

kaü ricalinden Seyyid Yahya irvanî

halifelerinden bir eyhtir. Haleb'de

tarikatn yaydysa da o zamanki hü-

kümet oradan çkarlmasna emir

verdi. Sonra Osmanl ülkesine gelip

burada 866'da (1462) vefat etti. Ehl-i

hâl, kâmil bir zat idi. (III. 486)

Alâeddin Nakibendî olup I. Süley-

man'n (Kanunî) eyhidir. Balke-

sir'de a'sâsyla su çkarp Bursaya gi-

diinde orada vefat eylemitir. Baç
Tekkesi'nde medfundur. (III. 489)

Alâeddin CÇelebioh) Alaca Mes-

cid'in bânîsi olup minberini Mehmed
Aga koydu. (III. 489)

Alâeddin (Yetim) Aydnldr. Veba

salgn akrabasn tamamen yok edip

bir hala elinde braknca bu ad ka-

zanmtr. Sahn- seman medresesin-

de bir hücrede kalp geçim derdinde

olmayarak yalnz yaad. 908'de (1502/

03) vefat etti. Âlim ve kâtipti. Ya 90'

geçtii hâlde hiçbir dii dökülmemiti

ve nce yazy okurdu. (IIL 488)

Alâeddin Aa Enderun'dan yetie-

rek mâbeynci ve sonra kapcba
olup Sultan Abdüimecid devri (1839-

186) balarnda vefat eylemitir. (III.

490)

Alâeddin Ali Aslen Semerkandldr.

Lârende'de domu ve 840'da (1436/
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37) vefat eylemitir. Ya 150 'ye ula-

mt. Âlim ve fâzld. (III . 486)

Alâeddin Alî Muslihiddin Hanefi'nin

oludur. Seyyid erif ve Taftaza-

nî'den okudu. Anadolu'ya ve Msr'a
seyahat edip öhret ald. 840'da

(1436/37) vefat eyledi. Konumay
sever ve hiddetliydi. (IIL 485/86)

Alâeddin Ali Koçhisarldr. Se^^id

erif ve Taftazanî'den ders gördü.

Anadolu'ya geldi ve II. Murad devri

(1421-1451) sonlarnda vefat etti.

KefüY Rumuz ve Kenzü'd-Dakâik

eserleridir. (III. 486)

Alâeddin Ali (Fenaizâde) em-
seddin Fenarrnin oludur. Tahsil için

Herat ve Buhara'ya gitti. O diyarda

müderris oldu. II. Mehmed (Fâtih)

devrinde (1451-1481) döndü ve Bur-

sa'da Manastr Medresesi verildi.

230 Sonra Bursa kads, sonra negöl ka-

zas ekiyle kazasker oldu. Sekiz sene

sonra emekli oldu. Haftada be gün
ders okuturdu, bunu asla terk etme-

di. 903''de (1497/98) bir öle vakti

hastalanp ikindi üzeri vefat etti. Ri-

yaziyat, usûl, fürû, kelâm ve belagat-

ta mahirdi. Farsça beyitlerin çou ez-

berindeydi. Hac Halife müridi olup

bir kiliseyi mescide çevirdi. erh -i

Kâfiye Ye hesapta Tahmisi erhi y2lt-

dr. (IIL 487/88)

Alâeddin Ali (Kuî) LTu Bey Mir-

za'nm kuçubas Mehmed'in olu-
dur. Tahsili Semerkand ve Kir-

man'dadr. Ulug Bey'le Kadzâde'den
ders gördü. Riyaziyat örenip Ulu
Bey'in Ziç ini ikmâl eyledi. Uzun Ha-

san'a yaknlap elçilikle II. Meh-
med'e (Fâtih) geldi. Fâtih Anadolu'da

kalmasn isteyince elçilik görevin-

den sonra gelmeye söz verdi. Sözünü

yerine getirmek için Anadolu'ya yö-

neldiinde her konakta yol masrafna

1000 akçe verilmesine padiah buy-

ruu çkt ve jiocazâde'nin kzn, to-

runu ve Kadzâde emseddin'in olu
Mehmed'e aip kzn da Hocazâ-

de'nin oluna verdi. Zira Ali Tüs bu-

na Hocazâde'den ötürü "Köse ile

mubâhese olmmaz" demitir. 879'da

(1474/75) ve:at eyledi. Matematikte

Muhammediye, astronomide Fethiye,

Unküdü 'z-Ze vâh ir fi Nazmi 'l-Cevâ-

hir^ Mahbubil'l-Hamâilfi Kesfvl-Me-

sâil, Meserreiü'l'Kulûb fi Defi'l-Ke-

rûb, Tarih-i Farist erhler, haiyeler,

ta'likat eserleridir. (III. 486/87)

Alâeddin Ali (Manav) Müderris

olup 966'da 1558/59) vefat eyledi.

(III. 489)

Alâeddin Ali (Musannifek) Fah-

reddin Raz avjâdmdan Mecdeddin

Muhammed'in oludur. Herat'da

ahrud köyünde 803'de (1400/01)

dodu. Herat'da tahsil ile Anadolu'ya

gelip ulemânm mehurlarndan oldu.

875'de (1470/71) vefat etti. Sar bir

fâzld. îrâd, Misbâb, Lübâb, Mutav-

vel, Miftâh, Telvih, Keaf SadrF-
eria, Vikaye vs.ye erhler yazd. II.

Mehmed' e (Fâtih) takdim eyledii

Farsça tefsiri ^'e Mahmud Paa'ya ver-

dii Tuhfe-i Mahmudîsinden baka
Envarü 'l-Ahc lak, Hadâiku 'l-îman,

Tuhfetü's-Seîâttini YZîdr. (III. 486)

Alâeddin Ali (Yegân) Müderris,

sultan ve sahn müderrisi ve Bursa

müftüsü olup orada 909'da (1503/04)

vefat etti. De^'rin tek insanyd. Olu
Sinaneddin /^usuf Efendi'dir. (III.

488)

Alâeddia Alî Arabi (Molla Arab)
eyhü'-uyû. Seyyid Muhammed
Arabi olu Seyyid Muhammed'in o-
ludur. Muhammed Arabî 800 (1397/



98) tarihinde Haleb'de vefat etmitir

ki, silsilesi: b. Seyyid Ebûbekir b. Ab-

düssemi' b. Ahmed emseddin b.

Sadreddin Ali b. Seyyid Ahmed z-

zeddin es-Say>rad er-Rfaî'ye ular ki,

bu suretle Rtaî ve Sayyadî nesebin-

dendir. Molk Arab Haleb'de Biler-

mun köyünde dodu. mam Sufrî'den

okuyup babas Seyyid Muhammed'

den Rfaî ve Alâeddin Halvetî'den

Sühreverdî olup eyhiyle beraber

Haleb'den çkarak Manisaya gelmi

ve ehzade Mustafaya balanmtr.

Medrese verilip stanbul'a getirildi.

Bir aralk görevine son verildiyse de

sonra arttrlarak yenilendi. 893 'de

(1488) eyhülislâm oldu. evval

901'de (Temmuz 1496) vefat eyledi.

Eyüp^de driskökü'nde medfundur.

Her gün evir. de yüz rekât namaz k-

lard. 99 ogluaa esma-i hüsna saysn-

ca isim koydu, 15'i hayatta kald. Bur-

sa'da camii vardr. Telvih ezberinde

olan fâzl bi:; insand. Oullarndan

Abdülbâkî'n.n kznn olu Sabr

Mustafa Efendi'dir(-+). Ogullarmdan

Abdurrahman Efendi padayabildi.

Amcasnn Oi|lu olup kardei diye ta-

nnan Mahmud Efendi^dir. (III. 487)

Alâeddin Ali Bey Karaman emiri

Yahi Bey'in olu olup babasnn ye-

rine bey ollu. I. Murad devrinde

(1361-1389) v^efat eylemitir. Damad
Turgutluol Hasan Bey, kötü huylu

bir adamd. (III. 485)

Alâeddin Ali Cemâli (Zenbilli) Ce~

mâleddin A.<:sarayî evlâdndan Ah-

med b. Mehmed^n oludur. Hocas

ve kaynpederi Muslihiddin Hüsâm'

dr. Müderris ve sonra bn Vefaya

mürid oldu. Sonra Amasya ve bura-

dan sahn müderrisi oldu. Hacca gitti-

i srada 9C8'de (1503) eyhülislâm

olmutur. Sultan Bâyezid medresesi

bitince müderrislii ilâve edildi ve

eyhüiislâmhk görevine elli akçe

zamla iki yüze çkarld. I. Selim (Ya-

vuz) iki kazaskerlii birden meihate

ilâveten verilmesini buyurmularsa

da affn rica eylemitir. Zilhicce

931'de (Eyiül-Ekim 1525) vefat eyle-

di, Zeyrek'de medfundur ki, orada

bir mektep yapmt. Cemaate devam

eder, alçak gönüllüydü. Bazan evinin

penceresinden zenbil sarktr, fetva

isteyenler mükülünü yazp ipini oy-

natrd. Efendi zenbili çekip ve ceva-

bn derhal yazp indirirdi. Bu hali

"zenbilli" lâkabn almasna sebep ol-

du, Muhtârat2idh. fkha ve ILBâyezid

için yazd ahlâka dair bir kitab var-

dr. eyhülislâmlk makam, zamann-

da kazaskerlerin ve vezirlerin önüne

geçti. Oullar Cemâleddin Efendi,

Fuzayl Çelebi ve Muhyiddin Mehmed

Efendi'dir, Kardei Kvâmeddin Ka-

sm'dr. Kz Sitti Hatun bir mescid in-

a eyledi. (III. 488/89)

Alâeddin Ali Efendi Kastamonulu-

dur. Müderris olup 907'de (1501/02)

vefat etti. Krâat- seb'ay talebesine

öretirdi. (III. 488)

Alâeddin AU Efendi Salih Efendi'

nin oludur. Sahn müderrisi. Bursa

kads olup 950^de (1543/44) vefat et-

ti. Emir Sultan Camii'ne defnedildi.

Güzel huy sahibidir. Hümâyûnna-

me'yi tercüme etti. (III. 489)

Alâeddin Ali Efendi Aydnldr. Mü-

derris olup 958'de (1551) vefat etti.

(III. 489)

Alâeddin Ali Efendi (Manav)

Ebü'l-leys Efendi'nin kz kardeinin

olu olduundan "Ebü'l-leys Alisi"

de denir. Ayasofya müderrisi, 964'de

(^556/57) Badad kads olup 969'da
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252

(1561/62) azledildi ve 974'de (1566/

67) vefat etti. ffetli, doru idi. (III.

489)

Alâeddin Ali Efendi (Müeyyedzâ-
de) Hac Halife Abdürrahim Efendi'

nin(-^) oludur. Sahn müderrisi olup

944'de (1537/38) vefat etmitir. Zeki,

kâmil ve airdi. Arapça kasideleri, ki-

taplara ve müneata talikât vardr.

Olu iMehmed Efendi 'dir(-^). (III.

489; III. 328)

Alâeddin Ali Efendi (Nasuhzâde)
Nasûh Efendi'nin (v. 1098/l687)(->)

oludur. Babasnn yerine Bursa'da

Hisar Tekkesi'ne eyh olup 1107'de

(1695/96) vefat etti. Ermi saylanlar-

dandr. (IV. 556)

Alâeddin Ali Komanatî Tokatldr.
II. Murad devri (1421-1451) sonlarn-

da vefat etti. Âlim ve fâzld. (III. 486)

Alâeddin Bey Karaman beyi bra-
him Beyin oludur. Sultanzâdedir.

872'de (1467/68) Konya savanda
kardei Nure Sûfi ile birlikte vefat et-

ti. (III. 487; I. 91)

Alâeddin Efendi Kad olup lOOO'de

(1592) vefat etti. Çingene Frn Mes-
cidi'nin bânîsidir. (III. 489)

Alâeddin Efendi Alâiyelidir. Müder-
ris, 1012'de (1603/04) Trablusam
mollas oldu. 1015'de (1606/07) azle-

dilmi olarak vefat etti. Câh ve tavr

garip bir adamd. (III. 489)

Alâeddin Efendi Halvetidir. Bur-

sa'da Nasûhî Tekkesi eyhi oldu.

1107'de (1695/96) vefat etti. Ermi
saylanlardandr. (III. 489)

Alâeddin Efendi Nasûhî Efendi'nin

oludur. Babasndan el alp onun ye-

rine Üsküdar'da Nasûhî Tekkesi'ne

eyh olmutur. Il65'de (1752) vefat

eylemitir. Suluk erbabndan, soyu te-

miz bir zat idi. Annesi ll47'de (1734/

35) vefat eylemitir. (III. 489/90)

Alâeddin Efe^.di Hasan Necmeddin
Efendi'nin oludur. 10l6'da (l607/

08) dodu. lOfl'de (1641/42) Koca-

mustafapaa Te:.d^esi eyhi oldu. 1062'

de (1652) hacca gitti. Receb 109rde
(Austos 1680) vefat etti. Vaiz, mu-
haddis, müfessir ve âbiddi. Olu ve
halefi Nureddin Efendi'dir. Bunun
olu Seyyid Fatireddinzâde Sey^âd

Mehmedln olu Alâeddin Efendi,

eyhliinin krknc günü 1175'de

(1761/62) vefat etmitir. (III. 489)

Alâeddin Fenarî Fenarîzâdeere

mensuptu. Ali Tûsî'den ders gördü.

Sahn müderrisi. Bursa kads, sonra

Anadolu kazaskeri oldu. Sonra emek-
li oldu. 905'de ^1499/1500) vefat etti.

Fâzldr. Arapça inas ve Miftâh-t

Ulûm: 2. haiyesi vardr. (III. 488)

Alâeddin Paa Sey^âd Ahmed Paa'-

nm oludur. Kapcba ve mîrimîran

olup 12l6'da (1301/02) vezirlikle Ka-

raman valisi ve Hibetullah Sultann
ei oldu. Cer.aziyele\-^^el 1217'de

(Eylül 1802) Si-as ve evvâFde (u-
bat 1803) Erzurum, Cemaziyele\^el

1218'de (Âustos-Eylül 1803) Anado-
lu valisi ve sonra Karahisar- sâhib

mutasarrh ve Rebiyülahr 1222'de

(Haziran 1807) tekrar Anadolu valisi

olarak Sofya'ya memur oldu. 1224'de

(1809) Üsküdar'da oturup Muharrem
1228^de (Ocak 1813) vefat etti. (IIL

490)

Alâeddin Paa Sivasldr. Kapcba
ve mîrimîran ok.rak Yergögü muhaf-
z ve ewâl 1224'de (Kasm 1809)

Ohri ve sonra Silistre muhafz, ev-
val 1227'de (Ekim 1812) Nide muta-

sarrf, 1229'da (1814) Alâiye ve ar-

dndan vezirlikle Sivas valisi ve Rebi-



yülâhir 1233^cie (ubat 1818) Anado-

lu valisi olup Cemaziyelevvel 1233'

de (Mart 1818; Sivas'ta ikamete me-

mur edildi. 1236'da (1820/21) dönerek

Diyarbekir valisi ve 1237'de (1821/22)

Nide, sonra Kayseri ve Bozok muta-

sarrf ve o sene Erzurum valisi olup

1238'de (1822/23) Sivas'a gönderildi.

1246'da (1830/31) ikameti Malatya'ya

çevrilip orada vefat etti. Kardei

Nu'man Aa, kapcbadr. (III. 490)

Alâeddin Paa Mahmud Sabit Pa-

a'nn(^) oludur. Kapcba ve mî-

rimîran olarak Görice, Hersek ve Lâ-

zistan mutasar:flgmda bulundu. Sul-

tan Abdülaziz devri (1861-1876) ba-

larnda vefat etti. Olu Besim Meh-

med Bey'dir(-0. (IH. 490; IV. 331)

Alanyalzâde bak. Rüdî Ali Efendi

Alâüddevle Dulkadd beyi Süleyman

Bey'in oludur. Osmanl Devleti saye-

sinde Mara valisi oldu. Ancak kardei

Budak Bey ve Sahsüvar Bey'le urap
onlar yok ederek orada yerleti.

921'de (1515) ^^efat etti. (III. 490)

Alaybeyizâde hak. Sabrî Hüseyin

Efendi

Albaklzâde oak. Ali Aa
Aldülfettah Efendi (Cerrahzâde)

Müderris olup Rebiyülâhr 1134'de

(Ocak-ubat 1 722) vefat etü. (III. 343)

Aldülganî Efendi Aliarldr. Müder-

ris ve molla olup Zilhicce 1056'da

(Ocak 1647) vefat etti. Yumuak huy-

lu ve sakindi. (III. 341)

Alemdar bak. Hasan Baba; Mehmed
Aa; Süleyma. Baba

Alemah Be^^ Ali îr Bey'in oludur.

Orhan Gazi devrinde (1326-1361)

Kütahya beyi idi. (III. 490)

Alev bak. Ali Paa

Ali Osman b. Makamis'in oludur.

Yenbu beyi olup 827'de (1424) Mek-

ke'ye sahip oldu. 829'da (1426) erif

Berekât Mekke'ye sahip oldu. 845 'de

(1441/42) bu zat tekrar Mekke'ye sa-

hip olup ksa süre sonra vefat etmi-

tir. (III. 493)

Ali (Lan) (Hac) 1084'de (l673) Tu-

nus beyi olup o sene Cemaziyelâhi-

rinde (Eylül 1673) azledildi. Sonra

vefat etmitir. (III. 516)

Ali (Seyyid) Mesnevîhân olup Kon-

ya'da bu senelerde (l630'lar) vefat

etti. airdir. (III. 511)

Ali (erif) Mekke emiri erif Katâ-

de'nin [v.628 (1230/31)1 oludur.

Emirlikte bulunmamtr. Ancak evlâ-

dndan erifler gelmitir. (III. 492)

Ali (erif) Mübarek b. Rümeyse'nin

oludur. 811'de (1408/09) Mekke

emiri oldu. Bir-iki sene sonra ayrld

ve vefat etti. (III. 493)

AJi Acemî Semerkandl bir sey^addir.

Sey^âd erifin örencisidir. II. Murad

devrinde (1421-1451) Anadolu'ya

göçtü. Kastamonu valisi îsmail Bey'e

baland. Sonra Edirne'de II. Murad

ile görümek erefine nail oldu. II.

Mehmed (Fâtih) de^ainde bir imtihan

ve sohbette ilmî meziyeti anlald.

Sonra Bursa'ya gidip 860'da (1456)

vefat eyledi. Emir Sultan civarnda

medfundur. Âbid, zâhiddi. erh-iMe-

vâkîfz haiye yazd. (III. 493)

Ali Aa II. Mehmed'in (Fâtih) (hd.

1451-1481) ekmekçibas olup Be-

ikta ve stanbul'da iki mescid yapt.

(III. 494)

Ali Aa Enderun'dan yetierek hazi-

nedarba olup sonra ayrlmt. M-
sr'n fethi harbinde 1923 (1517)1 e-

hid oldu. (III. 495)
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Ali Aa L Selim 'in ehzadeliklerinde

hizmetkârlarndan olup 960'da (1553)

çavuba oldu. 968'de (1560/01)

ran'a elçilikle gönderildi. Döndükten

sonra vefat etti. (III. 498)

AliAa Yeniçeridir. Sekbanba olup

ehzade Bâyezid (v. 1561) ile ran'a

gitti. Sonra Anadolu'ya döndüyse de

ikbâl jXxz\x görmedi ve sonra vefat

eyledi. (III. 498)

Ali Aa Çerke dir. Sipahiler aas ve

iki defa çaoba oldu. Muharrem
990'da (ubat^ 1582) vefat etti. (III.

502)

Ali Aa Silahdar kâtibi, çanigir,

lOOO^de (1591/92) silahdar aas ve

kapcba oldu. Bu senelerde (1590"

1ar) vefat etti. (IIÎ. 504)

AH Aa Yeniçeridir. 1006'da (1596/

97) yeniçeri kethüdas olup sonra ve-

fat etti. (III. 504)

AliAa Gazanfer Aga'nn damaddr.
Srasiyle mîrialem oldu. Eri gazas-

nn fetihnamesini stanbuha ulatr-

maya ve Krm hanm davete memur
olup kapcbahk verildi. Zilka'de

lOlO'da (Mays 1602) yeniçeri aas
oldu. Rebi\TJe\^^ei 1011 "de (Austos-

Eylül l602) azledildi ve sonra vefat

etti. (il 505)

Ali Aa Çavuba olup 1035 'de

(1625/26) yeniçeri aas oldu. e^-'^'âl

1036'da (Haziran-Temmuz 1627) Ha-

leb'de vefat eyledi. (III. 510/11)

Ali Aa Bostanc olup ocakta kethü-

da ve 1058'de (1648) bostancba ol-

du. Ramazan lOöl'de (Austos-Eylül

1651) büyük bir kabahat ilemesi

üzerine idam edildi. (III. 513)

Ali Aa Receb 1060'da (Temmuz
1650) babaki kulu ve sonra sipahiler

aas oldu. 1065 'de (1655) vefat etti.

(III. 514)

Ali Aa Derya beylerinden ve çekdi-

ri kapdanlarmdan olup 1078'de (1667/

68) vefat etti. '^'ahyâ Efendi Türbe-

si'nde medfundur. (IIL 516)

Ali Aa Harputludur. Sekbanba
olup 1099'da (1688) yeniçeri aas ol-

du. Bu senenin Rebiyülâhirinde (u-
bat 1688) vefat etti. (li. 518)

Ali Aa Ocakan yetiip 1099'da

(1688) topçubas olmu ve 1103'de

(1691/92) azledilmitir. (IIL 522)

Ali Aa Edirne bostancba olup

1107^de (1695/95) bostancba oldu.

Bu senelerde (l()90'lar) vefat etmitir.

(III. 521)

AliAa Kasapba olup bu senelerde

(16901ar) vefat etti. (IIL 521)

Ali Aa Ocakta kethüda iken IIO6'

da (1694/95) cebeciba olup 1108'

de (1696/97) gazaba urayarak azlo-

lundu. Bu senelerde (l690'lar) vefat

etti. (III. 521)

AliAa Enderun'dan yetierek çuka-

dar- ehriy.ârî oldu. Saraydan çkarak

1103'de (1691/92) topçubas oldu.

1107'de (1695/96) azledildi. Zilhicce

1108'de (Haziran-Temmuz 1697)

ikinci defa topçubas olup 1109'da

(1697/98) Sentene'de ehid oldu. (III.

521/22)

Ali Aa Vezir 'vap kethüdas olup

lllO^da (1698/99) silahdar aas oh
du. 1112'de (1700/01) sekbanba
iken vefat edip Kasmpaa'da gureba

kabristanna defnolunan Ali Aa bu

zat olmaldr. (IIL 522)

Ali Aa Divan çavularndan olup

Rebiyüle^'rel '.llS'de (Temmuz-
Austos 1703) çavuba oldu ve Ce-

maziyelâhir'de (Ekim) azledildi. Bu
senelerde (1700-1710 aras) vefat ey-

ledi. (III. 525)



Ali Aa Ocaktan yetiip cebeciba

oldu. Rebiylîlâhir 1130'da (Mart 1718)

azledildi ve I^azi Hüdavendigar müte-

velliligi ile Bursa'ya gitti. Orada vefat

etmitir. (IIL 529)

AH AaNigdelidir. 1107'de (1695/96)

l^apcba olmutur. Baka hizmetler-

de çaltktan sonra 11 28'de (1716)

ça\aba, .sonra Sivas beyi, 1129'da

(1717) sipahiler aas, 1130'da (1718)

cebeciba ve 1131'de (1719) ikinci

defa sipahiler aas oldu. Sonra baka
görevlerde bulundu. Rebiyülevvel

ll43'de (Eylüi-Ekim 730) sadâret

kethüdas olup Cemaziyelevvel'de

(Kasm-Arahk) azledildi ve olu Meh-

med Bey ile Bursa'ya gönderildi. Ora-

da vefat etmitir. (III. 533)

Ali Aa Kav' akldr. Edirne bostanc-

bass olup Muharrem ll46'da (Hazi-

ran-Temmuz 1733) azlolundu. Bu se-

nelerde (1730 lar) vefat etmitir. (III.

533)

Ali Aa Draçldr. Enderun'dan yeti-

ip hasodaba oldu. Cemaziyele\^'el

1151'de (Austos-Eylül 1738) vefat

etmitir. Seyitahmetderesi'nde med-

fundur. (III. 535)

Ali Aa Kapcba ve Edirne bostan-

cbas o1u;d Muharrem 115rde (Ni-

san-Mays 1738) hrs yüzünden azle-

dildi. Gözeen dümü olarak vefat

etmitir. (III. 535)

Ali Aa Enderun'dan yetierek sark-

çba olup 115rde (1738/39) vefat

etmitir. (Ii:. 535)

Ali Aa E.derûnludur. Yükselerek

hazine-i hümâyûn kethüdas olup 22

Receb 1159'da (10 Austos 1746) si-

lahdar oldu.. Ksa süre sonra azledil-

mitir. Daha soryra vefat etti. (III.

537/38)

Ali Aa Padiah musahibidir. Cema-

ziyelâhir 1159'da (Haziran-Temmuz

1746) azledildi ve Msr'a gönderilip

orada vefat etti. (III. 535)

Ali Aa III. Ahmed'in mîrialemi olup

ll63'de (1750) vefat etmi ve Karaca-

ahmet'e defnolunmutur, (III. 536)

Ali Aa Kasapba olup Kzl Mes-

cid'e minber koymutu. Bu senelerde

(1750'ler) vefat etti. (III. 538)

Ali Aa Srasyle çukadar olup

ll63'de (1750) silahdar oldu. 23 Zil-

hicce ll64'de (12 Kasm 1751) yah
olmas yüzünden emekli olmutur.

Sonra vefat etti. (III. 538/37)

Ali Aa Kapcba olup ll65'de

(1752) vefatia Üsküdar'a defnolun-

mutur, (III. 538)

Ali Aa Tophaneden yetiip 1128'de

. (1716) topçuba olup sonra vefat ey-

ledi. Olu piyade mukabelecisi hali-

fe-i sânîsi iken ll65'de (1752) vefat

etti. (III. 529)

Ali Aa Yeniçeridir. Yükselerek kul

kethüdas oldu. Sonra sekbanba
olarak 11 65 'de (1752) vefat etti. Egri-

kaprya defnedildi. (III. 537)

Ali Aa Sertahtrevânî-i hassa olup

ll66^da (1753) vefat etti ve Kuhku-

yusu'na defnedildi. (III. 538)

Ali Aa Saraydan yetiip dârüssaâde

aas oldu. 1173'de (1759/60) vefat

eyledi. Atik Ali Paa'da medfundur.

(IIL 540)

Ali Aa Bostanc Ocag'ndan yetiip

bostancba olmu ve Cemaziyelâhir

1182'de (Ekim-Kasm 1768) azledil-

mitir. Bu senelerde (17701er) vefat

etti. (III. 543)

AliAa Hasoda'da eitilip oraya ket-

hüda olarak sonra kapcbahkla sa-
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raydan çkt. Bu senelerde (1770'ler)

vefat etti. Olu îsmail Bey 1203 'de

(1788/89) vefat etti ve Üsküdar'a def-

nedildi. (III. 543)

Ali Aa Yeniçeridir. Yükselerek za-

arcba, a'bân 1181 'de (Aralk

1767/Ocak 1768) kul kethüdas oldu.

Yeniçeri aas ile geçinemediinden
ksa süre sonra ayrld. Bu senelerde

(1770'ler) vefat etti. (III. 543)

Ali Aa Vidinli Mustafa Aa'nm olu-

dur. Safer ll60'"da (ubat 1747) bos-

tancba, Rebiyülev^'^ei ll62'de (u-
bat-Mart 1749) azledilip kapcba ol-

du. 1184 (1770/71) tarihine kadar ba-
ka görevlerde bulundu. Bu senelerde

(1770'ler) vefat etmitir. (III. 543)

AHAa Çelik Mehmed Paa'nm hazi-

nedarlndan kap kethüdas olmu
ve kapcbalk verilmitir. e\A''âl

1166 'da (Austos 1753) arpa emini ve

1170'de (1756/57) çavaba ve azil-

den sonra o sene ev^^âl'de (Haziran-

Temmuz 1757) tersane emini ve Ce-

maziyelâhir 11 78 'de (Aralk 1764)

tekrar ça\naba oldu. Azilden sonra

gümrükçü ve tekrar arpa emini olup

3 Receb 1186'da (30 Eylül 1772) vefat

etti. Selimiye'de medfundur. (III. 544)

Ali Aa Adanaldr. Kapcba ve Ki-

li nâzm olup 1188'de (1774) vefat

edip Üsküdar'a defnedildi. (III. 545)

Ali Aa Yükselip kapcba ve arpa

emini oldu. Cemaziyelâhir 1193'de

(Haziran-Temmuz 1779) cebeciba
olduysa da bir ie muvaffak olmayp
smail Ordusu aas oldu. Daha son-

ra orada idam edildi. Fakir mücâhid-

lere datlmak üzere gönderilen_

1000 akçe üstünden çkt. (III. 546)

AliAa Yeniçeridir. Zaarcba, 1194'

de (1780) kul kethüdas ve Rebiwlev-

vel 1195'de (Mart 1781) yeniçeri aas
olup a'bân 1196'da (Temmuz 1782)

azlolundu ve sonra vefat etti. (III.

547/48)

Ali Aa Topçu Ocagfnda kethüda

olup 1199'da (1785) topçuba oldu

ve birkaç ayda azloldu. Yerine getiri-

len dier ocak kethüdas Ali Aa bir-

kaç gün içinde vefat edince ev\dl
1200'de (Austos 1786) ikinci defa

topçuba olup 120j 'de (1786/87) ve-

fat etti. Çubukçula]- içinde medfun-

dur. (III. 549)

'Ali Aa Enderun'dan yetiip kilâr-

âmire kethüdas oldu. Saraydan çk-

tktan sonra kapcba olarak I. Ab-

dülhamid devri (1774-1789) sonlarn-

da vefat etti. Olu hâne-i hassadan

smail Bey, 1203'de (1788/89) vefat

etti. (III. 549)

Ali Aa stanbulludur. Kapcba ve

sipahiler aas o\&\. Azilden sonra

1205'de (1790/91) vefat etti. Koca-

mustafapaa'da meclfundur. (III. 550)

Ali Aa Sadâret bakethüdâs olup

1206'da (1791/92) vefat etti. (III. 550)

AliAa Râgb Paa -elhiscisi olup ka-

pcba oldu. 7 Safer 1208 'de (14 Ey-

lül 1793) vefat et:i. Aynlkçeme-
si'nde medfundur. (III. 550)

AliAa Rüzgar VelîAa oludur. Ba-

bas ll6l'de (1748) vefat etmitir. Ce-

beci Ocag'ndan yetiip cebeciba
olmutur. 11 75 'de (1761/62) vefat ey-

ledi. Olu Mehmed Aa'ya 'Agazâ-

de" dendi. 12n'de (1796/97) vefat

eyledi. Hepsi Üsküdar'da medfun-

durlar. (III. 540)

Ali Aa Ahskaldr. stanbul aas
olup azledilmi olarak 13 Zilhicce

1221'de"(19 ubat 1807) vefat etti. Sur

dnda medfundur. (III. 553)



AliAa Ünyelidir. Teberdar ve sonra

zülüflü baltac kethüdas ve nihayet

çanigir-i pâdiâhî oldu. 1224'de

(1809) vefat ederek Beyolu Mezarl-

na defnedildi. (III. 555)

Ali Aa Kaymakam Osman Paa'nm
hazinedar clup kapcba olmutu.

Bu senelerde (1800-1810 aras) vefat

etti. (III. 553/54)

Ali Aa Cezayirlidir. Saray aalarm-

dan olup e^^^^âl 1229'da (Eylül-Ekim

1814) Eski Saray aas oldu. Muhar-

rem 1232'de (Kasm-Aralk 1816) ve-

fat edip Hamidiye Türbesi bahçesine

defnedildi. (HI. 556)

Ali Aa Hay me-i hassa mehterbas
olup 21 Sabân 1217'de (7 Aralk

1802) vefat etti. Olu brahim Aa, 1

Zilhicce 1233'de (2 Ekim 1818) vefat

etti. Nuhku^Tisu'nda medfundurlar.

(III. 553)

Ali Aa Karamanldr. Silahor, has

aas ve maden-i hümâyûn emini olup

azledilmitir. 21 ewâl 1234'de (13

Austos 1819) vefat etmitir. Seyitah-

metderesi'nda medfundur. (III. 557)

Ali Aa Kul kethüdâlmdan Cema-
ziyelâhir 1239^da (ubat 1823/24) ye-

niçeri aas olup bu senenin içinde

ayrld. Bu senelerde (18201er) vefat

etti. (III. 559;-

Ali Aa Ocaktan yetiip turnacba,

sonra sekbanba olup 1235'de

(1819/20) kapcba oldu. 1238'de

(1822/23) gureba-y yemin aas
olup sonra azledildi. Bu senelerde

(18201er) ve:;at etti. (III. 559)

AliAa Toparabacbalma 1237'de

(1821/22) tayin olunmutu. Azilden

sonra vefat e:ti. (III. 560)

Ali Aa Srarîîyla kul kethüdas olup

Rebiyülâhr 1238'de (Aralk 1822/

Ocak 1823) yeniçeri aas oldu. 1239'

da (1823/24) azledildi. Bu senelerde

(18201er) vefat etti. (III. 559)

Ali Aa Cebeci Ocafndan yetiip

cebeciba oldu. Baz sebeplerden

dolay azlini isteyince Zilhicce 1239'

da (Austos 1824) azledildi. 1241 'de

(1826) Anadolu'da yeniçeriler üzeri-

ne memur olup kapcba olmutur.

25 ewâl 124rde (2 Haziran 1826)

vefat ederek Üsküdar'a defnedilmi-

tir. (III. 559/60)

Ali Aa Cebeciler kethüdas iken Zil-

hicce 1239'da (Austos 1824) cebeci-

ba olup 1241 (1825/26) ylma yeti-

ti. Daha sonra vefat etti. (III. 560)

Ali Aa Padiah okçusu olup

1242'de (1826/27) vefat etti. Okmey-
danfnda medfundur. (III. 560)

Ali Aa Topçular kethüdas Abdül-

kerim Aga'nm oludur. Bu da Topçu
Ocafndan yetiip 1202'de (1787/88)

rikâb~ hümâ^mnda topçuba olmu-
tur. 1207'de (1792/93) olu Mehmed
Sâdk Aa vefat edince kederlendi.

Sonra topçuba ve Msr seferinde ri-

kâb- hümâyûn topçubas olup 8

Zilhicce 1217'de (1 Nisan 1803) vefat

eyledi. Beyolu Mezarl'nda defno-

lunmutur. Kardei Hac Mustafa

Bey, 1179'da (1765/66), kendi olu
Çorbac Abdülkerim Aa 1220 (1805)

tarihlerinde vefat etmitir. Kz olup

124l'de (1826/27) vefat eden Zübey-

de Hanm'm ei olmas muhtemel

Seyyid Osman Aga(-+) da yanma def-

nedildi. (III. 552/53)

AliAa Ünyelidir. Serçenigir-i padi-

ah olup Muharrem 1244'de (Tem-

muz-Agustos 1828) vefat etti ve Gü-

müsüyü Mezarl'na defledildi. (III.

563)

257



238

Ali Aa Bilanl Mûsâ Aga'nn olu
olup kapcba ve Kütahya mütesel-

limi oldu. Bu senelerde (18301ar) ve-

fat etti. (III. 564)

Ali Aa Einlidir. Pirlepe voy\'Odas

ve kapcba oldu. Bu senelerde

(1830'lar) vefat etti. (IIL 564)

AliAa Kbrsldr. Enderun'dan yeti-

erek hazine-i hümâyûn kesedar ol-

du. 21 Receb 1245'de (16 Ocak 1830)

vefat etti. (IIL 563)

Ali Aa Enderûnludur. Yükselerek

pekir aas olup azledilmi ve 1251'

de (1835/36) vefat etmitir. Tunusba-

rnda medfundur. Oullar zzet Bey
ile Abdullah Bey'dir(-^). (III. 564)

Ali Aga Giritlidir. Enderun'dan yeti-

erek berberba oldu. Rebiyüle\^^el

1238'de (Kasm-Aralk 1822) siiah-

dâr- ehriyârî oldu. 3 Cemaziyele\^''el

1247'de (10 Ekim 1831) vefat eyledi.

Eyüp'de medfundur. Padiahn göz-

desiydi. Evlâdna pek çok sen'^et b-
raktysa da oullar yok eylediler. To-

runlar vardr. Kz ricalden Arif Efen-

di'nin zevcesi olup birkaç sene ev\''el

vefat etmitir. Oullarndan biri Tev-

fik Mehmed Bey^dir(-^). Dieri Meh-
med Emin Bey ise 17 Rebiyülev^^el

1265'de (10 ubat 1849) vefat etti. Bir

olu da Hasan Bey olup o da gençli-

inde vefat etmitir. Ali Aa'nm kar-

dei Hac Hasan Efendi 'dir(~^). Hepsi

Eyüp'de medfundurlar. (IIL 563)

AliAa Matbah- âmire müdürü olup

9 Safer 1279'da (6 Austos 1862) ve-

fat etti. Kayalar'da medfundur. (IIL

571)

AliAa Ocaktan yetierek kul kethü-

das olup sonra kaüedildi. (III. 509)

Ali Aa (Acem) Yükselerek Sâliha

Sultanca kethüda oldu. a'bân 1172'

de (Nisan 1759) duhan gümrüü emi-

ni olup Cemaziyelev\^el 11 73 'de

(Ocak 1760) Lâleli Camii bina emini

oldu. Zilka'de 1174'de (Haziran 176l)

Kbrs muhassl olup Cemaziyelev-

vel 1176'da (Kasm-Aralk 1762) mat-

bah- âmire emini oldu. Ramazan
1176'da (Mart-Nisan 1763) vefat et-

mitir. (IIL 541)

Ali Aa (Albakl'^âde) Ürgüplüdür.

Köse Bahir Mustafa Paa'nm(-^) ket-

hüdas olup Zilkcce 1174'de (Tem-

muz 176) vefat etti. Üsküdar'a def-

nolundu. (IV. 441)

Ali Aa (Benlizâde) Benli Mustafa

Aga'nm oludur. Silahor, sonra ka-

pcba olup Muharrem 1202'^e

(Ekim 1787) Edirr.e bostancbas ol-

du. Sonra Galata ^^oyvodas olup ev-
val 1202'de (Temmuz 1788) aniden

vefat etti. (III. 549)

Ali Aa (Burna:) Enderun'dan ye-

timitir. 1079'da (1668/69) hazine

kethüdas oldu. ev^^âl 1080'de (Mart

1670) vefat etti. (IIL 5l6)

Ali Aa (Çoban) Bostanclardan

olup Rebi^oilev^^el 11 15 'de (Temmuz-
Austos 1703) bostancba olup o se-

ne Cemaziyelâh.r'de (Ekim-Kasm
1703) azledildi.- Eu senelerde (1700-

1710 aras) vefat eyledi. (IIL 525)

Ali Aa (Dervi) (Kâvîzâde) Sinop
â'yânndan olup kapcba oldu ve

1219^da (1804/05) stanbul'da vefat

etti. Beykoz'da medfundur. (IIL 553)

Ali Aa (Dev) Yeniçeridir. 11 15 'de

(1703/04) kul kethüdas oldu. O se-

nenin Recebinde CKasm 1703) ayrl-

d. Bu senelerde (1700-1710 aras)

vefat eyledi. (III. 525)

Ali Aa (Devec;i) Ocaktan yetiip

103rde (1622) yeniçeri aas oldu.



Ksa süre sonra istifa etti. Daha sonra

vefat etti. (IIL 509)

Ali Aa (Dökmecizâde) Topçu

Ocagrndan yetiip n50'de (1737/38)

ocak kethüdas olmutur. Onbe se-

ne kadar bu hizmete bulunarak

ll66'da (1752/33) topçuba oldu.

Azledildikten sonra kapcba olup

senelerce yaad. 1 Safer 1178'de (31

Temmuz 1764; vefat etmitir. Olu
Mehmed Emin Aa, 1203'de (1788/

89) vefat etti. kisi de Beyolu Mezar-

lgrna defnolundular. (III. 545)

Ali Aa CEk:;-nekçi) Tophane'de

mescidi vardr. (ÎIL 511)

Ali Aa (Evkanlzâde) Kapcba
olup n84'de (1770/71) vefat etti. O-
lu Süleyman Bey ile Üsküdar'a defne-

dildiler. (IV. 543)

Ali Aga (Hac) Topçu Ocagrndan

yetierek topçuba oldu. 1086'da

(1675) muharebede vefat etti. Topçu

Odalar Camiini bina eyledi. (III.

516)

Ali Aa (Hac) Kapcbalardan
olup Zilhicce n93'de (Aralk 1779)

vefat etti. Üsküdar'a defnedilmitir.

(lîl. 546)

Ali Aga (Hac) Eski Saray kethüdas

olup 1200'de (1786) vefat etmitir.

Üsküdar'da medfundur. (IIL 549)

Ali Aa (Hac.) Koçhisarldr. Hase-

kiba olup azilden sonra Cemaziye-

lev\^el 1218'de (Austos-Eylül 1803)

vefat etti. Aylkçemesi'nde med-

fundur. (IIL 553)

Ali Aa (Hac) Kbrsldr. Kapcba-

, 1198"de (1734) arpa emini, e^^'-âl

1200'de (Austos 1786) gümrük emi-

ni ve sonra kasapba oldu. Seneler-

ce bu görevde kalarak sonunda ter-

sane emini oldu. 25 Ramazan 1219'

da (28 Aralk 1804) vefat etti. Haydar-

paa'da medfundur. Olu imam Arif

Efendi 'dir ki, bunun olu Ali Rzâ

Efendi'dir. (IIL 553)

Ali Aa (Hac) Badadldr. Tebdil

hasekisi olup 12 Cemaziyelâhir 1224'

de (25 Temmuz 1809) vefat etti. (IIL

555)

Ali Aa (Hadm) Üsküplüdür.

106l'de (1651) miftâh gulâm iken

saray aas, Safer 1062'de (Ocak-u-

bat 1652) kilerciba ve evvâl'de

(Eylül) hazinedarba ve sonra padi-

ah musahibi oldu. bir Paa nezdi-

ne gönderildi. Cemaziyelev\^el IO66'

da (Mart 1656) bâbüssaâde aas oh

du. 1068'de (1657/58) emekli oldu ve

sonra vefat etti. (IIL /514)

Ali Aa (Hafz) Enderun'a girerek

çantac oldu. 1223^de (1808) çuka-

dar- ehriyârî olup 1226'da (1811) si-

lahdarlk bakasna verilince ümitsiz-

lie kapld. 1227'de (1812) çera olu-

nup hacca gitti. Döndükten sonra ka-

pcbalkla bir hayli zaman Kbrs
muhasssh oldu. Azilden sonra 25 Re-

bi}âUev\^^el 1243'de (I6 Ekim 1827)

vefat etti. Eyüp'de medfundur. Dama-

di Gümühane emini brahim Aa'

dr. (IIL 561)

Ali Aa (Hazinedar) Saraydan yeti-

erek musahip ve hazinedar- ehri-

yârî oldu. Bir aralk azledildiyse de

1082'de (I67I) ikinci defa hazinedar

oldu. Muharrem 1099'da (Kasm

1687) dârüssaâde aas oldu. Rebiyü-

levvel'de (Ocak I688) azledilerek M-
sra gönderildi. 1125 (1713) ylndan

sonra orada vefat etmitir. Hrslyd.

(IIL 527)

Ali Aga (Hazinedar) Fatma Sul-

tan'm kethüdas olup ll42'de (1729/
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30) vefat etti. Sinan Paa Medresesi'

ne defnedildi. Damad Uzun îbrahim

Bey'dir. (m. 532)

Ali Aa (Hoca) Zengin bir bostanc

oiup 1066'da (1656) kapclar kethü-

das, evvâl'de (Temmuz-Agustos

1657) yeniçeri aas oldu. Cemaziye-

lâhir 1068^de (Mart 1658) azlolundu

ve sonra vefat etti. (III. 514)

Ali Aa (mam) Saray aalarndan
olup iç hazinedar ve 1106'da (1694/

95) musahip olarak ayrlm ve sonra

vefat eylemitir. (III. 521)

Ali Aa (Kara) ehzade Süleyman'n

(il Süleyman) validesi kethüdas olup

1065^de (1655) vefat etti. (III. 514)

AHAa (Kara) 1030 (I62I) sonlarn-

da yeniçeri aas olmutur. Ksa süre

sonra kadedildi. (III. 509)

240 Ali Aa (Karaçelebizâde) Kethüdâ-

lardan olup 1065 'de (1655) vefat etti.

(III. 514)

Ali Aa (Karakethüdâzâde) Kap-
cba olup 1199'da (1785) Râif sma-
il Paa üzerine memur olup mükafa-

ten Kbrs muhassl oldu. Zilka'de

120rde (Austos-Eylül 1787) idam
edildi. (III. 549)

Ali Aa (Kebeci) Ocaktan turnac-

ba, Safer 1062'de (Ocak 1652) kul

kethüdas oldu. a'bân 1062'de

(Temmuz 1652) azledilmitir. Bu se-

nelerde (16501er) vefat etti. (III. 513)

Ali Aa (Krkbir) Yeniçeridir. Ocak-

tan yetiip Zilhicce 1235 'de (Eylül

1820) yeniçeri *^gas oldu. 1236'da

(1820/21) ayrld. Bu senelerde (1820'

1er) vefat etti. (III. 559)

Ali Aa (Kz) Edirne bostancbas
olup 1140 (1727/28) ylmdan sonra

vefat etti. (III. 532)

Ali Aa (Kilerci) Bostanc Oca 'n-

dan yetiip bostancba oldu. 1075'

de (1664/65) azledildi. Sonra vefat

etti. (III. 516)

Ali Aa (Küçük) Saryerlidir. Bostan-

c Ocafndan yetiip bostancba ol-

du. 8 Cemaziyelâhir 1223'de (1 Aus-
tos 1808) ayrld. e\^^ârde (Kasm-
Aralk 1808) humbaracba oldu.

1224^de (1809) vefat etti. (III. 555)

Ali Aa (Macar) Husrev Paamn
kethüdâsdr. Sonra Tabanyass Meh-
med Paa'ya sadrazamlnda (1632-

1637) kethüda oldu. Paann azlinden

sonra vefat etmitir. (III. 512)

Ali Aa (Macuncu) Okçularba
olup 1129'da (17:7) vefat etti. Ok-
meydan'nda medfundur. (III. 529)

AliAa (Mucûrî) Sipahiler kethüda-

s olup hacdan sonra I6 Rebiyülâhr

1174'de (25 Kasm 1760) vefat etmi-

tir. Kocamustafapaa'da medfundur.

(III. 540)

Ali Aa (Nakka) Bostanc ve sonra

bostancba olup 1107'de (1695/96)

azledildi. Bu senelerde (l6901ar) ve-

fat etti. (III. 521)

Ali Aa (Potur) lOörde (1651) bos-

tancba olup son:-a azledildi. Bu se-

nelerde (l650'ler) vefat etmitir. (III.

513)

Ali Aa (Rutn) Uzuncaova Camii'

nin banisidir. (III. 511)

Ali Aa (Samurka) Rikâb- hümâ-

yûn solaklanndand. Piri Paamn
mescidine minber soyarak cami yap-

t. (III. 511)

Ali Aa (Sarayl) Enderûnludur.

1096'da (1685) hazme kethüdas olup

ksa süre sonra ayrld ve vefat etti.

(III. 518)



Ali Aa (Sarayl) Enderûnludur.

1096'da (1685) hazine kethüdas olup

ksa süre sonra aynld ve vefat etti.

(IIL 518)

Ali Aa (Sar) Süleymaniye Camii

mütevellisi olup Yemiçi Hasan Paa'

ya balyd. Bu senelerde (I6OO-I6IO

aras) vefat etti. (IIL /506)

Ali Aa (San) Tersanede yedek reisi

ve sonra tersane kethüdas oldu.

1059'"da (1649) bir fir.cate ile Akdeniz'e

memur olup sonra vefat etti. (III. 513)

Ali Aa (Sar) Mütevelli olup 1101'

de (1689/90) silahdar aas ve sonra

sipahiler aas oldu. (III. 518)

AliAa (Seyyid) Harputludur. Kap-

cba olup 124rde (1825/26) vefat

etti. Kadköy'e defnedildi. (III. 559)

Ali Aa (Sungur) Yükselerek kap-

cba ve cizye babaki kulu olup Ce-

maziyelev^^el ll43'de (Kasm-Arahk

1730) azledildi. Bu senelerde (1730'

1ar) vefat etti. (III. 533)

Ali Aa (atr) Serdâr- ekrem aas
olup llOl'de (1689/90) ça\aba ol-

du. 1102'de (l69a''91) aynlm ve

sonra vefnr etmitir. (III. 518)

Ali Aa (ehrî) Sipahiler kethüdas

iken Rebi^oilâhir 1123'de (Mays-Ha-

ziran 1711) sipahiler aas olup ev-

vâl'de (Kasm 171:0 emekli edildi.

1125'de (1713) ça\aba oldu. Sonra

vefat etmitir. (IIL 528)

Ali Aa (eyh tmamzâde) (Hac)

(Seyyid) Kapcba olup Cemaziye-

lewel 1194'de (Mays 1780) vefat et-

ti. Yedikule'de medfundur. (III. 546)

Ali Aa (Tayatr) Saray aalarn-

dan olup Msr'a gönderildi. 1054'de

(1644) çarld ve dârüssaâde aas
oldu. 1055'de (l645) azledilip Msr'a

gönderildi. 1065'de (1655) padiah

buyruuyla Msr'dan stanbul'a dö-

nüp yine padiah musahibi oldu.

Sonra vefat eyledi. (III. 514)

Ali Aa (Turunçzâde) Karahisarl-

dr. Istabl- âmire payesi olup 1274'

de (1857/58) vefat ederek Süleyma-

niye'ye defnedildi. (III. 570)

Ali Aa (Yapraksz) Enderun'dan

yetierek oda lalalndan Msr'a
gönderilmitir. 1106'da (1694/95) dâ-

rüssaâde aas olarak stanbul'a gel-

di. Cemaziyele\'vel 1112'de (Ekim-

Kasm 1700) azledilip Msr'a gönde-

rildi. Orada vefat eylemitir. (III. 524)

Ali Aa (Yazc) Enderun'dan haso-

daya girip Cemaziyele\^el 1063'de

(Nisan 1633) çenigirba oldu. Cema-

ziyelâhir 1072'de (ubat 1662) emekli

oldu ve sonra vefat etti. (IIL 5l6)

Ali Aa (Yeen) Saraya mensup
olup kapclar kethüdas oldu. 1173'

de (1759/60) vefat edip Karacaah-

met'e defnedildi. (III. 540)

Ali Alâeddin Efendi Mustafa Musli-

hiddin b. Abdülkostantin Kefevî'nin

oludur. Babas sultan hizmetinde

olup kendisi Molla Arab'dan çalm-
tr. stanbul'a gelip Sinan Efendi'den

icazet ald. Sofular'da bir mescid ve

zaviye yapü, sonra da Kefe'de Kasm
Paa Tekkesi'nin eyhi oldu. 970'de

(1562/63) vefat etti. Vaiz, muhaddis,

müfessir, âlim ve kâmildi. (III. 498)

Ali Alâeddin Efendi Cemâl Efendi

nin oludur. 1246'da (1830/31) Sa-

vaklar Tekkesi eyhi olup 1251 'de

(1835/36) vefat etti. Yerine eyh
Ubeyd Efendi geçti. (IIL 565)

Ali Alâeddin Efendi (Serçe) eyh
Mehmed Sinobî'nin oludur. Müder-

ris iken 971 'de (1563/64) vefat etti.

Fâzld. (III. 501)
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Âlî Aü Efendi Kad olup 1056'da

(1646) vefat etti. airdir. (IIL 513)

Ali Âlî Efendi Kalemden yetiip hâ-

cegândan oldu. 1239'da (1823/24)

cebeciler kâtibi oldu. Bu senelerde

(18201er) vefat etti. (III. 560)

Âlî Ali Efendi stanbulludur. Divan-
Hümâ\Tin ve mühimme odas halife-

lerinden olup 1260'da (1844) am'a
kâtiplikle gidip dönüünde Ceride-

hane^de kâtip oldu. 1272'de (1855/

56) vefat eyledi. Usta air, kâtip Ye

münî idi. (IIL 290)

Ali Âlî Paa (Hekimzâde) Ser-etb-

bâ Nuh Efendi'nin oludur. 1110 yl
Berat gecesinde [15 aMn 1110 (16

ubat 1699)] dodu. Kardelerinin

seçkini olup III. Ahmed devrinde si-

lahor, kapcba, Türkmen aas,
sonra Zile voyvodas ve 1134'de (1721/

22) Rumeli beylerbeyi pâyesiyle Ada-

na ve Safer 1137'de (Ekim-Kasm 1724)

Haleb valisi, Safer 1138''de (Ekim

1725) vezir rütbesiyle Anadolu valisi

ve Zilka'de'de (Temmuz (1726) ehri-

zor'un eklenmesiyle Tebriz seraskeri,

ll40'da (1727/28) Tebriz, ll42^de

(1729/30) Diyarbekir valisi, ll43'de

(1730/31) tekrar Tebriz valisi ve se-

raskeri oldu ve Tebriz ile Rumiye'yi

fethetti. Ramazan ll44'de (Mart 1732)

sadrazam olup Safer 1148'"de (Tem-

muz 1735) azledilerek Midilliye gön-

derildi. Ardndan Kandiye valisi ve

1149'da (1736/37) Bosna valisi olup

sava srasnda fevkalâde yiitlik gös-

terip düman perian eyledi. Rebi^oi-

lev^^el 1153'de (Haziran 1740) Msr
valisi ve Receb 11 54'de (Eylül 1741)

ikinci defa Anadolu valisi olup Safer

1155'de (Nisan 1742) ikinci defa sad-

razam oldu. "eyhül-vüzerâ'' tarihidir.

ran seferini ertelemesinden dolav 4

a'bân 1156'da (2? Eylül 1743) azledi-

lerek Midilli'ye gönderildi. Ksa süre

sonra Kandiye valisi ve Ramazan 1157'

de (Ekim 1744) Bosna, aMn 1158'de

(Eylül 1745) Halet) valisi olup ekya-
y ortadan kaldrc. Zilka'de 1159'da

(Kasm-Aralk 17^:6) Kars seraskeri,

üçüncü defa Anadolu valisi, ardndan
üçüncü defa Bosna valisi, Safer ll6r

de (ubat 1748) Trhala, Cemaziyelâ-

hir'de (Haziran) Bender muhafzly-
la Özi, Safer ll64=de (Ocak 1751) Vi-

din, Cemaziyelev^^^el'de (Nisan) Trab-

zon, Rebiyülevvel ll68'de (Aralk

1754/Ocak 1755) C'ördüncü defa Ana-

dolu valisi olup 4 Cemaziyelâhir

ll68'de (18 Mart 1755) üçüncü defa

sadrazam oldu. 7 a'bân ll68'de (19

Mays 1755) azleddip Magosaya gön-

derilmi, sürgün y^eri sonra Rodos'a

çevrilmitir. Muharrem ll69'da (Ekim

1755) affedilerek i-<inci defa Msr va-

lisi olmu ve Cemciziyelev^-^el 1170'de

(Ocak-ubat 175'0 azlinden sonra

beinci defa Anadolu valisi olup 9 Zil-

hicce 117rde (14 Austos 1758) vefat

eylemitir. Sufi huylu, cömert, asil,

himmeti yüceydi. Dairesi fakirler ve

der\dlerle dolu ofp her yerde adalet

göstererek hukuka uyar ve zamann
vezirleri hatrna sayg gösterirdi. îlâ-

hîieri ve iirleri v^rdr. Oullarndan
Hasan Bey ve Süleyman Bey vasiyeti

üzerine 11 72 'de (r^58/59) sünnet edil-

diler. Na' Kütahya'da defnedilmi-

ken sonra stanbr:fa getirilip türbe-

sine defnedilmiti. Adna camii, kü-

tüphanesi ve zaviyesi vardr. Zaviye-

de eyh olanlara cuma vaizliini vak-

feyledi. Kabata'ta bü^âik bir çeme
yapt. Oullarndar Mustafa Bey 1145'

de (1732/33), Hasan Bey ve Kasm
Bey ll46'da (1733/34) ve Mehmed
Bey, 1154'de (1741), Gâlib Mehmed



Bey 1179'da (l"65/66) ve dier Ha-

san Bey 1184'de (1770/71) vefat et-

milerdir. Bir olu da smail Ziya Bey

olup bunun oullar Abdullah Bey,

Sa'dullah Bey ve Ali Rzâ Bey'dir. Da-

mad, Kaymaka:,Ti Abdullah Paa'dr.

Kayn zeamet sahiplerinden Mehmed
Bey baz hizmetlerde istihdam edilip

ll64^de (1751) /efat etti. Paann ei

Muhsine Hanm 1183'de (1769) vefat

edip yanma derhedildi. Türbesinde,

oradaki eski zaviyenin banisi Abdal

Ya'kub ve halifesi medfundurlar. (III.

539/40)

Ali Arif Efencii Vekilharc- sultanî

olup 15 Safer 1273'de (15 Ekim 1856)

vefat etti. Mahmutpaa'da medfun-

dur. (IIL 570)

Ali Akar Paa Önceleri Enderun

aalar tâlimine memur ve yüzba ol-

du. Cemaziyelev^^el 1243 'de (Kasm-

Aralk 1827) binba ve o sene ev"vâ-

linde (Nisan-Mays 1828) süvari mira-

lay olup Badac'a memur edildi. 1249'

da (1833/34) mirliva oldu. a'bân 1251'

de (Kasm-Aral] c 1835) vezir rütbesiy-

le ehrizor valis; oldu. 1253'de (1837/

38) azledildi ve Cemaziyelevvel 1254'

de (Temmuz-Agustos 1838) Trablus-

garb valisi olup Rebiyülev\^el 1258'de

(Nisan 1842) azledildi. Safer 1260'da

(ubat-Mart 1844) Sivas valisi ve Zil-

ka'de'de (Kasn 1844) Musul valisi

oldu. Muharrem. 1262'de (Ocak 1846)

eyhülharem, Zilhicce 1262'de (Ka-

sm-Aralk 1846^) ikinci defa Sivas, Ra-

mazan 1264'de CAgustos 1848) Musul

valisi olup Cemaziyelev\^el 1265'de

(Nisan 1849) azledildi. Safer 1269'da

(Kasm-Aralk 1852) am valisi olup

Zilhicce 1270'de (Eylül 1854) azledil-

di. Cemaziyelevvel 1276'da (Aralk

1859) Meclis-i "/âlâ'ya aza olup Mu-

harrem 1278'de (Temmuz 186l) azle-

dildi ve emekli oldu. 24 Safer 1285'de

(l6 Haziran 1868) vefat etti. Eyüp 'de

medfundur. Askerî bilgisi ve yiitlii,

idareciliinden üstündü. Trablus-

garb'da hizmeti görüldü. (IIL 571/72)

Alî Airnî Bey Kanbur Arif Mehmed
Paa'nn(-+) oludur. kinci mâbeyn-

ci olup 1277'de (1860/61) azledilmi

ve 1294 (1877) tarihlerinde vefat et-

mitir. (IIL 277)

AH b. AbduUah (Yamal) Topha-

ne'de Yamal Hamam'nm bânîsidir.

899'da (1493/94) vefat edip oraya

defnedilmitir. (III. 494)

Ali b. Hasan (Hac) Galata'nm fet-

hinde dizdar oldu. Bereketzâde Mes-

cidi bunundur. (IIL 494)

Ali b. Sûfî Hattatdr. Fâtih Camii'nin

yazlarn yazmtr. Bu devirde

(I451-I481)'vefat eyledi. (III. 494)

Ali Baba (Hac) Sinanîye tarikatin-

den Hilâlci Dergâh eyhi olup 1 Re-

ceb 1274'de (15 ubat 1858) vefat ey-

ledi. Süleymaniye'de medfundur.

(III. 570)

Ali Baharî Efendi Trhaladr. Kad
olup 958'de (1551) vefat etti. airdir,

(m. 498)

Ali Behçet Aa Kapcba ve su nâ-

zn olup 1249'da (1833/34) azledildi

ve daha sonra vefat etti. (III. 564)

Ali Behic Bey Mudanyalzâdelerden

Küçük Ayasofya Tekkesi eyhi iken 7

Muharrem 1267'de (12 Kasm 1850)

vefat eden Abdullah Felah Efendi-

zade, mollalardan Mehmed Necmed-

din Efendi'nin olu olup 1246'da

(1830/31) Üsküdar'da dodu. Sonra

tahsille divan kalemine çerag buyu-

rulmu ve oradan Kapdan Mehmed
Ali Paa'ya mühürdar olup ad geçe-

245



244

nin vefatnda maliye tahsilat ve sonra

kavâim-i nakdiye komisyonlarna aza

olmu ve nihayet Âdile Sultan'a ket-

hüda olarak ûiâ rütbesi smf- sânîsi

ve ikinci rütbeden Mecidiye nian
verilmitir. Sonra azledilmi ve 14

aMn 1312'de (10 ubat 1895) vefat

eylemitir. Ertesi gün Karacaah-

met'de anne tarafndan büyük babas
Cevheri Ali Efendi sofasnda annesi

Fatma Hanmn yaknma defnedil-

mitir. Uzun boylu, iffetli, güler yüz-

lü, hosohbet, meclis erbab, ^omu-

ak huylu, doru ve Mevlevi muhip-

[erindendi. Esi Hüsâm Efendi'nin kz
olup 1256'da (1840) doan Fatma

Zehra Müride Hanm, 19 Receb 1306

(21 Mart 1889) çaramba günü vefat

edip Bahariye Mevlevîhanesi bahçe-

sine defnolunmutur. Mevlevi mu-
hibbelerinden olup dindar, hayr se-

ver ve iffetliydi. (III. 576)

Ali Bey Alâeddin Bey'in oludur. Ba-

basrnm yerine Karaman beyi oldu. I.

Murad'a kzn vererek beyliini güç-

lendirdi. Sonra isyan edince suçu af-

folundu. 792'de (1390) tekrar isyan

edince hak ettii cezay gördü. Olu
Mehmed Bey'dir(-^). (III. 492)

Ali Bey Alemah Bey'in oludur. Ba-

basnn yerine Kütahya beyi oldu. K-
zn I. Bâyezid (Yldrm) (hd 1389-

1402) nikahlad. Sonra vefat eyledi.

(IIL 493)

Ali Bey Beylerden olup Avlonya be-

yi olmutur. Teke beyi Bâlî Bey ile

beraber Rodos'un fethinde [1 Safer

929 (20 Aralk 1522)] ehid oldular.

(III. 496)

Ali Bey Defterdar, sonra sancakbeyi

olan Ahmed Bey'in oludur. Velî

Aga'nm aalnda yeniçeri kâtibi

olup sonra cizye emini, sonra Anado-

lu ve Rumeli muhasebecisi oldu. Bu
senelerde (1590'iar) vefat eylemitir.

(III. 505)

Ali Bey Sadrazam Nasûh Paa'mn o-
ludur. 1052'de C1642) vefat etti. (III.

512)

Ali Bey Cebeciba olup 1038'de

(1628/29) Van beylerbeyi oldu. Uzun
süre orada kalp 1054 (1644) tarihle-

rinde vefat eyledi. (IIL 512; IV 901)

Ali Bey Çerce beyi olup Haseki Meh-

med Paamn Msr valiliinde Ah-

med Bey'in yerine hac emri oldu.

Güç sahibi oluo Said'e giderek ora-

dan cevher çkartu ve Avrupa'dan

cevhertra getirdi. 1065'de (1655)

vefat etti. Sonra Cerceli Mehmed Bey

de cevher çkardysa d^ sonralar bu

i brakld. (IIL 5l4)

Ali Bey Murac Bey'in oludur. Zil-

hicce 109rde (Ocak l681) Tunus be-

yi oldu. Rebyülevvel llOO'da (Ocak

1689) vefat etti. (III. 518)

Ali Bey Yükselip kapcba olmu-
tur. 15 Muharrem 1172'de (18 Eylül

1758) vefat edio Karacaahmet'e def-

nedilmitir. Siahdâr- ehriyârîlerden

birinin enitesiydi. (IIL 540)

Ali Bey Köse Halil Paazade Seyyid

Dervi Ömer Eey'in oludur. Kitab-

hane müte\^eUisi olup 15 Receb
1171 'de (25 Mart 1758) dârüssaâde

aas kâtibi oldu. Reb^njle\^el 1176'

da (Eylül-Ekin: 1762) vefat eyledi.

Bahariye'de medfundur. (IIL 540)

Ali Bey Defterdar Hac Ahmed Paa'

nn(-^) oludur. 1181'de (1767/68) ve-

fat ederek Agayokuu'na defnedildi.

Olu Mehmed Said Bey'dir(-+). (I.

259)

Ali Bey vaz Mehmed Paa'mn olu-

dur. Babasnn sayesinde kapcba



oldu. Rebiyüievvel ll68'de (Aralk

1754/Ocak 1755) babaki kulu, sonra

arpa emini, Zilhicce 1171'de (Aus-

tos 1758) mtehûr- sân vekili, Cema-

ziyelâhir 1177'de (Aralk 1763) ça-

vubai olup evval 1179'da (Mart-

Nisan 1766) silahdar aas, 1181'de

(1767/68) arpa emini, 1182'de (1768/

69) sipahiler aas olup 9 Muharrem

1184'de (5 Mays 1770) orduda iken

vefat eylemitir. Tevekkülhamam'n-

da defnedildi. Damad mektûbî ser-

halifesi Abdülhamid Efendi, kendin-

den e\^^el vefat edip oraya defnolun-

du. Ya 45-50 arasndayd. (III. 544)

Ali Bey Çerkesdir. Yükselip Msr'da

eyhülbeled olup sözü geçer oldu. Re-

biyülev\^el 1187'de (Haziran 1773)

Ebû'z-zeheb .Mehmed Bey ile savata

dört yerinden yaralanp ardndan vefat

etmitir. Cüreii ve cesurdu. (III. 545)

Ali Bey Soanyemez Mahmud Mâcid

Paa'nm(-^) oludur. Tersanede yeti-

ip hacca gitrni ve sonra tersane ket-

hüdas olmutur. Ayrldktan sonra

21 Receb 1187'de (8 Ekim 1773) vefat

etti. Tersane ardna defnedildi. (III.

545; IV. 326)

Ali Bey Bosnal Receb Paa'nn(-»)

oludur. Silanor olup Safer 1190'da

(Nisan 1776) vefat etti. Silivrikapfya

defnedildi. (L 373)

Ali Bey Mihrimâh Sultan Vakf müte-

vellisi olup bu senelerde (1780'ler)

vefat etti. Hayrat ve çeme ile ismini

brakt. (III. 546/47)

Ali Bey Hazinedar- ehriyârî olup 5

Receb 1196'da (16 Haziran 1782) ve-

fat etti. Üsküdar'da Kouyolu'nda

medfundur. yil. 547)

Ali Bey Dam ad brahim Paa'mn kar-

dei Genç .\li Paa'nn(-^) torunu,

Hulûsî Bey'in oludur. Enderûnlu

olup 1221'de (1806) vefat etti. Ayr-

lkçemesi'nde medfundur. (III. 533)

Ali Bey Enderun'dan yetiip kapc-
balk ile ahinciba olmutur. 19

Zilka'de 1223^de (6 Ocak 1809) vefat

etti. Ayrlkçemesi'nde defnedilmi-

tir. (III. 554)

Ali Bey Zadegandan olup kapcba
ve mîrialem oldu. 22 Muharrem

1234'de (21 Kasm 1818) vefat edip

Murad Paa Camii'ne defnedildi. (III.

556/5.7)

Ali Bey Arnavut olup surre emini ol-

du. Bu senelerde (1820'ler) vefat etti.

(III. 561)

Ali Bey ah Sultan çeraglarndan

olup Enderun'da yetiti. evval 1227'

de (Ekim 1812) sarkçba yani tül-

bend aas, Safer 1233'de (Arahk

1817) seferli kethüdas olup Rebiyü-

lâhr 1234'de (ubat 1819) emekli ol-

du. 124l'de (1825/26) vefat eyledi ve

Üsküdar'a defnedildi. (III. 560)

Ali Bey Boynueri Abdullah Paa'

nn(-*) torunu ve Ahmed Bey'in o-
ludur; ' Silahor olup 1243'de (1827/

28) vefat etmitir. "Aabey" diye an-

lrd. (III. 383)

Ali Bey Mekteb-i Harbiye muallimle-

rinden ve miralaydr. 1266'da (1850)

vefat etmitir. (IIL 569)

Ali Bey Babas ipçi esnafmdand.

Yetim kalnca Enderun'a girmi, ber-

berlii yüzünden padiah hizmetine

alnarak kurenâdan olmu, Cemazi-

yelevvel 1270'de (ubat 1854) serku-

renâ olup Zilka'de'de (Austos) ayrl-

mtr. 1280'de (1863/64) ikinci defa

kurenâ olup birkaç gün sonra Rama-

zan'a (ubat 1864) yakn serkurenâ

oldu. 1283'de (1866/67) azledildi. Ra-
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mazan 1289'da (Kasm 1872) vefat et-

ti. Karacaahmet'de medfundur. ini
iyi bilir, zengin ve Nakibendî idi.

Olu Nâhid Bey'dir. Kayn Zem^c
Kadri Agazâde Ahmed Efendi 'dir(-^).

(III. 572/73)

Ali Bey Mûsâ Saf\^etî Paa'mn yeeni-
dir. Babâli'den yetiip Safer 1275'de
(Eylül 1858) Meclis-i Vâiâ ikinci kâtibi

oldu. Cemaziyelev^^el 1277'de (Ka-

sm-Aralk 1860) Meclis-i Vâlâ bakâ-
tibi, Muharrem 1280'de (Haziran-Tem-

muz 1863) Divan- Muhasebat azas,

Zilka'de'de (Nisan 1864) maliye mek-
tupçusu olup 1285'de (1868/69) azle-

dildi. a'bân 1288'de (Ekim-Kasm
1871) sadâret mektupçusu olup Rebi-

yüievvel 1290'da (Mays 1873) azledil-

di. 1292'de (1875) adliye mahkemele-
ri müfettii, Receb 1293'de (Austos
1876) muhâkemat azas oldu. Bu ara-

lk hastalannca hava deiimine Bey-
rut'a gitti. 1294'de (1877) orada vefat

etmitir. Bilgili, eli açk, zevk ehliydi.

Olu Tercüme hulefâsmdan Rifat

Bey, kendisinden sonra 10 sene kadar
hayatta kalmt. (III. 575)

Ali Bey Hidâyetullah Mehmed Aa'
nm(-^) oludur. Tercüme kaleminde
senelerce mümeyyiz olarak emekli
olup 1300'de (1883) vefat etti. (IV.

628)

Ali Bey Srkâtibî Mustafa Nurî Paa'-
nm oludur. Mektepten yetiip itfa-

iye alayna miralay olmutu. 23 Ce-
maziyelevv^el 1310'da (13 Aralk
1892) vefat etti. Göksu'da babasnn
yannda medfundur. (III. 579)

Ali Bey Terifat kaleminden yeümi
ve 1274'de (1857/58) terifat muavini
olarak birkaç sene sonra azledilmi
ve tara memuriyetlerinde, Hicaz va-

li kaymakamlnda bulunup Receb

1315 (Arahk 1897) sonlarnda vefat

etmitir. (IV. 865)

Âlî Bey Yusuf Cem: 1 Efendi'nin olu-
dur. Babâli'den ye.?tiip tara muta-
sarrf olmu, sonra Trabzon valisi

olup 1313'de (1895/96) azledilmi ve
Düyûn- Umumiye müdürü olarak 22

Ramazan 13l6'da (/? ubat 1899) ve-

fat etmitir. Anadoluhisar'na defne-

dildi. (IV. 862)

Ali Bey Beylerden olup Kayseri beyi

olmutu. Sonra Mara' Alaüddevle

olundan alp topraklanna katnca
Mara da verildi. Daha sonra vefat et-

ti. (III. 495)

Ali Bey Dulkadri Mehmed Han'm
kardeidir. (IIL 496;

Ali Bey Evrenos Bey'in oludur. (IIL

493)

Ali Bey Nasûh Paamn oludur. (IIL

528)

Ali Bey ehzade Cem'in days olup

beylerdendi. ehzâc.enin yannda ve-

fat etti. (III. 494)

Ali Bey (Bokolu) Derya beyle-

rinden olup lOlO'da (1601/02) Deli

Hasan Paa bunun gemisiyle Bos-

na'ya giderken boularak ehid oldu.

(IIL 505)

Ali Bey (Cebe) Beylerden olup
845'de (1441/42) 3ursa muhafz,
857'de (1453) stanbul'un fethinde

bulunup memur olduu kapya ad
verildi. Sonra Bursa 'da vefat eyledi.

(IIL 493/94)

Ali Bey (Fazlî Pjaiâde) Ende-
run'dan yetiip kik:!r kethüdas ol-

duktan sonra hâcegânlkla saraydan

çkt. 1170'de (1756/57) piyade mu-
kabelecisi, 1171'de (1757/58) ehre-
mini oldu. 1173'de (1759/60) surre



emini olmutur. Döndükten sonra

1180'de (1766/67) vefat eyledi. Üskü-

dar'da medfundur. (III. 542)

Ali Bey (Hac) 1139'da (1726/27)

Tunus beyi oldu. Il45'de (1732/33)

azledildi. Sora vefat etmitir. (III.

534)

Ali Bey (Hac) Kapcba ve Karasi

mütesellimi oldu. Bu senelerde

(1830'lar) vefat etti. (III. 564)

Ali Bey (Hac) Bostancba Vidinli

Gümüservi Dsman Agazâde, Ende-

run'dan kireççibalgyla ihraç olu-

nan ve III. Selim devrinde (1789-

1807) vefat eden Said Beyin olu-
dur. Enderun'da yetierek batebdil

ve Rebiyülâhr 1230'da (Mart 1815)

bostancba oldu. 29 Safer 1231 'de

(30 Ocak 1816) azledildi. Sonra kap-
cba olup 1237'de (1821/22) lagm-

cba, 1238'Ge (1822/23) Topçu K-
las bina emini ve ardndan mirâhür-

evvel olup Zilka'de 1241 'de (Haziran

1826) aziolundu. 1243'de (1827/28)

humbaracba^^ olup 1244'de (1828/

29) azledildiyse de ardndan tophane

nâzn ve ev /âl'de (Nisan 1829) ter-

sane emini o^up Cemaziyelâhir 1249'

da (Ekim-Kasm 1833) azledildi. Re-

biyülevv^el 1250'de (Temmuz 1834)

masarifat nâzn olup Ramazan 1250'

1238'de (Haziran 1823) azledildi.

1240'da (1824/25) defter emini, ev-
val 1242'de (Mays 1827) ruznâme-i

evv^el, 1245'de (1829/30) ikinci defa

çavuba ve 1247'de (1831/32) tev-

kiî vekili olup azilden sonra 125
5
'de

(1839) vefat etti. Doru ve ibilirdi.

Kardei Dâvud Bey(->), olu Hac
Mehmed Said Bey'dir(-^). Üçü de Ka-

racaahmet'e defnedildi. (III. 566)

Ali Bey (Hac) Nizamiye miralayla-

rndan olup Cemaziyelâhir 1279'da

(Aralk 1862) vefat etmitir. (III. 571)

Ali Bey (Hac) Bahriyeden yetiip

dökmeciba oldu. 55 sene hizmet et-

tikten sonra miralay olarak emekli ol-

mutu. 28 Muharrem 1307'de (24 Ey-

lül 1889) vefat edip Eyüp'e defnedil-

di. (III. 580)

Ali Bey (Hac) (Vavczâde) Kasta-

monuludur. Kapcba oldu. Bu se-

nelerde (1830'lar) vefat etti. (III. 564)

Ali Bey (ibrahim Hanzâde) Meh-
med Bey'in oludur. 1107'de (1695/

96) harbe memur olmutu. 11 27'de

(1715) hummadan vefat etti. 63 ya-

ndayd. Haramdan uzak dururdu.

Olu Bahir smail Bey'dir(-^). (III.

528; I. 99)

Ali Bey (Kara) Osmanl beylerinden
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1189'da (1775) haseki, 1191'de (1777)

bostancba, 1194'de (1780) mirâ-

hûr- evvel olup Rebiyülâhr 1195'de

(Nisan 1781) azledilmi, sonra ikinci

defa bostancba olup 1198'de (1784)

surre emini olmutur. Cemaziyeevvel

1200'de (Mart 1786) Edirne bostanc;

bass olup IIL Selim devri (1789-

1807) balarnda vefat etti. (IIL 549)

Ali Bey (Karaca) Bosnaldr. Derya.

beylerinin pek cesurlarndand. Hatta

Klç Ali Paaya Çeme'de cesaret

verdi. (IIL 501)

Ali Bey (Karakulakzâde) Mabeyinci

olmu ve Muharrem 1232'de (Aralk

1816) vefat ederek Hamidiye Türbesi

bahçesine defnedilmitir. (III. 556)

Ali Bey (Kblelizâde) Kbleli Muta
fa Paa'nm oludur. Gedikli mütefer-

rikadan olup 1109'da (1697/98) kap-

clar kethüdas ve 1112'de (1700/01)

mîrahûr- evvel olup 1113'de (1701/

02) azledildi. Ill4'de (1702/03) idam

edildi. Akll ve sözü geçerdi. Olu
Mehmed Bey ve onun olu Mahmud
Bey'dir. (IIL 525)

Ali Bey (Malkoçolu) L Mehmed
(Fâtih) devrinde (1451-1481) Silistre

valisi oldu. Uzun yllar bu görevde

kalp sonra Sofya valisi oldu. Mücâ-

hid, gayretli olup 920'de (1514) Çal-

dran savanda ehid oldu. Yal ve

cesurdu. Ali Tur bunun küçük karde-

idir. (III. 495)

AU Bey (Miha2âde) L Mehmed
(Fâtih) devrinde (1451-1481) Semen-

dire beyi oldu. I. Selim (Yavuz) devri

(1512-1520) balarnda vefat etti. (IIL

495)

Ali Bey (Minkarî) Mehur keman-

ke ve silahordur. Zilhicce 1250'de

(Nisan 1835) vefat etmitir. (III. 565)

Ali Bey (Râtib Ahuned Paazade)
Kapcba ve mîriaiem oldu. Receb

1223'de (Eylül 1808) vefat etti. Zey-

rek'de medfundur. IIL 554)

Ali Bey (Seydî) Canberd Gazalî'nin

yetitirmesi olup efendisini am'da
ayakland srada yakalayp Ferhâd

Paa'ya getirdii için 936'da (1529/

30) sancakbeylii verildi. Daha sonra

vefat etti. (III. 496)

Ali Bey (eydi) Rumlu Mustafa Bey,

935 'de (1529) Yem(m'den hareketin-

de bunu vekil eylemiti. Birkaç ay

sonra mehur îskender Bey gelip bu-

nu Yemen'den kovdu. Sonra vefat et-

mitir. (IIL 496)

Ali Bey (ahsüvarzâde) Dulkadrl-

lardandr..Babas ahsüvar'm vefatn-

da Osmanl Devleti' lesnp I. Selim'

in (Yavuz) hizmetinde bulundu. Fer-

hâd Paa'nm maiyetinde iken vefat

etti. Kardei Abdürrezzâk Bey ve ev-

lâd bu srada vefat etmilerdir. (IIL

Ali Bey (Tayfur Paazade) Babas-

nn vefatnda Enderun'a almp yetie-

rek Rebiyülevvel 1222'de (Mays

1807) mabeyinci oldu. Cemaziyeev-

vel 1223'de (Temmuz 1808) ayrld

ve sonra vefat eyledi. (III. 556)

Ali Bey (Trnakçzâde) Trnakç
Mustafa Aga'nn(-^.) torunu, brahim

Bey'in oludur. Mektûbî-i defterî ha-

lifelerinden olup Muharrem 1253'de

(Nisan 1837) vefat etti. Miskinlerde

defnedilmitir. (IV. 450)

Ali Bey (Uzunetek) Süleyman Pa-

a'nm oludur. Halil erif Bey'e da-

mad olup Bâbâl'cien yetierek mâ-

beyn-i hümâyûn kâtibi oldu. Zilhicce

1278'de (Haziran 1862) de Meclis-i

Vâlâ azas olup Zilka'de 1284'de



(Mart 1868) Trnova mutasarrf, Ce-

maziyele^^^el (?)'de Trhala mutasar-

rf, Ramazan 1291 'de (Ekim 1874)

Kudüs ve Beyrut mutasarrf olmu
ve bâlâ rütbesini elde etmitir. Sonra

azledilip 18 Rebiyülevvel 1294'de (2

Nisan 1877) vefat eylemitir. Kâgarî

yaknnda medfundur. Edip ve yu-

muak huyluydu. (III. 574/75)

Ali Bey (Yahya Paazade) Yahya

Paa'nm oludur. Kapcba ve 1200'

de (1786) babc-ki kulu oldu. Baz
görevlerde bulunup 1223'de (1808)

ikinci defa babaki kulu olmu ve 2

Rebiyülevvel 1233'de (10 Ocak 1818)

vefat edip Eyüp'cle dedesi Hatib Mus-

tafa Efendi'nin yanma defnedilmitir.

(III. 556)

Ali Beyzade bak. brahim Efendi;

Mahmud Bey; Mehmed ah Efendi

Ali Beyzade Tersane emini Hac Ali

Bey'in olu Re'fet Paa'nm oullar-

dr. (IV. 699)

Ali Birrî Paa Çerkesdir. 1224'de

(1809) dodu. 1244'de (1828/29) as-

kerlie girip yükselerek liva, 1274'de

(1857/58) ferik oldu. Hassa Ordusu

erkânndan iken 21 Receb 1292 'de

(23 Austos 1875) vefat etmitir. Hafz

Paamn küçük kardeidir. (III. 573)

Ali Cenâb Efendi Kalemden yetiti

ve 1239^da (1823/24) hâcegândan

olup silahdar kâtibi oldu. Bu seneler-

de (1820'ler) vefat etü. (IIL 560)

Ali Çavu il Mehmed (Fâtih) devrin-

de (1451-1481) Sofular'da bir mescid

yapt. Vefatnda kardei Kasm Ça-

vu'un(-^) Aaçayr'nda yaptrd
mescide defnedildi. (IIL 494)

Ali Çelebi bak. Mehmed Efendi

Ali Çelebi Umur Paa'nm oludur.

il Mehmed'in (Fâtih) olu ehzade

Mustafa Çelebi'ye defterdar oldu.

Onun vefatna (1474) kadar hizmette

bulunup sonra vefat etmitir. (IIL

494; I. 402)

Ali Çelebi Tirelidir. Mihall, Yahyal

beylerine ve kadlara nedim oldu. 950'

de (1543) vefat etti. airdir. Muam-^

malar mehurdur. (III. 497)

Âlî Çelebi Muhasebeci akirdi olup

JIL Mehmed devri (1595-1603) bala-

rnda vefat eyledi. airdir. (IIL 290)

Ali Çelebi Memi Bey'in(~+) oludur.

Beylerden olup 1050'de (1640/41) Si-

sam önünde Perviz Beyle dümana
esir düüp mahvedilmitir. (IV. 515)

Ali Çelebi (Camc) Camc Mesci-

di'nin bânîsidir. Buna mamzâde Sâ-

hib Efendi bir minber koyarak cami

eyledi. (IIL 511)

Ali Çelebi (Hoca) Tacir olup adna
mescidi vardr. Vefatnda oraya def-

nedildi. (IIL 511)

Ali Çelebi (Lâtn) Koca Sinan Paa'

nn divan kâtibi ve sonra tezkirecisi

oldu. 989'da (1581) ran harbinde re-

isülküttab oldu. 990'da (1582) azl ve

hapsedildi. Sinan Paa yeniden göre-

ve gelince 999'da (1591) ikinci defa

reisülküttab oldu. 1002'de (1593/94)

Anadolu defterdar olup 1003'de

(1594/95) azledildi. 1004'de (1595/

96) üçüncü defa reisülküttab oldu. O
sene nianc olup Safer 1005'de (Ekim

1596) Caalazâde Sinan Paa'ya tevkiî

oldu. Onun ayrlnda azlolundu.

1007'de (1598/99) defterdar ve nian-

c vekili olup vefat etti. (III. 505)

Ali Çelebi (Mal Eei) 1054'de

(1635/36) gümrük emini oldu. Zilhic-

ce 1056'da (Ocak 1647) vefat etti.

Zengin ve hesap bilir bir adamd. (IIL

512)

249



250

Ali Çelebi (Natta'zâde) 948 de
(1541) vefat etti. Usta airdir. Âk
Çelebi'nin babasdr. (III. 497)

Ali Çelebi (Niksarîzâde) Muslihid-

din Mustafa Efendi 'nin(-*) oludur.

Hacca gidip oradan Hindistan'a geçe-

rek Selim ah'a hizmet etti. Çunpur
diyar has klnp sadrululemâ ve
müftü oldu. 1045 (1635/36) tarihle-

rinden sonra vefat etmitir. (IV. 493)

AH Çelebi (Seyyid) Hz. Mevlânâ so-

yundan olup Konya'da atasnn sec-

cadesine oturmutur. 1190'"da (1776)

vefat eyledi. airdir. (III. 545)

Ali Çelebizâde bak. Abdullah Efendi

Ali Dede Seyyid Mehmed Dede'nin

oludur. Kasmpaa Mevlevîhane-

si'nde 32 sene eyhlik yaptktan son-

ra 1243'de (1827/28) vefat eylemitir.

(III. 561)

Ali Dede (Torlak) Rumelihisar'nda

bir mescid yapm bir hayr sahibidir.

(III. 496)

Ali Denî Efendi Müderris, Haleb

müftüsü oldu. 978'de (1570/71) vefat

eyledi. ffetli, fakihdi. Haleb kads
Ahîzâde buna, "Ali erif Efendi" dedi-

inden Arablar se\^1d zannettiler.

Sonra olu Mazhar Efendi seyyidler

gibi yeil sarmmtr. (III. 500)

Ali Durbayî Ni'me'l-ceydendir. Ve-

fatnda Kasaplar'da yapt mescidin-

de defnedildi. (III. 494)

Ali Efendi bak. Alâeddin Efendi

Ali EfendiL Mehmedin (Fâtih) (hd.

1451-1481) cerrahbas olup Eyüp'

de Demirciler'de mescidi vardr. (III.

494)

Ali Efendi eyh bn Vefa'nn halifesi

olup 910'da (1504/05) vefat etti. (III.

495)

Ali Efendi Çorumludur. II. Bâyezid

Amasya'da iken imam olup tahta çk-

tnda Ankara kads olup Akmedre-

se müderrisi oldu. Buradan elçilikle

Msr'a gidip bans imzalamaya muvaf-

fak olarak stanbul'a geldi. 897'de

(1492) Anadolu kazaskeri oldu.

907'de (1501/02) azl ve emekli edildi.

927'de (1527) kör olarak vefat eyledi.

Tatl dilli ve hay^:-severdi. (III. 496)

Ali Efendi Haleblidir. brahim Ha-

lebî'nin talebesldir. Tarikata girip

âlim, tecvid, kr^.atte esiz olmutur.

Tercüman Yunus Camii imam iken

956'da (1549) Fjlih Camii imam ve

Sa'dî Efendi Dârülkurrâsfnm eyhi
oldu. 977^de (1569/70) vefat eyledi.

Yerine sultan imam znikîzâde Meh-
med Efendi geçmitir. Âlim, edip, al-

çak gönüllü, âbiddi. Hikmet ve me-
vâizi içeren iirleri vardr. Haseki Sul-

tan'm medfenincle ulemâ ile bahse-

dip tahrir eylemi.tir. Mülteka'l-Ebhâr

tercümesi ve kâfir çocuklar hakkn-
da risalesi vardr, (III. 499/500)

Ali Efendi Emir ,\li Efendi'nin(-+) to-

runu, Mehmed Çelebi'nin(~>) oludur.

Müderris olup 98
5
'de (1577) vefat etti.

Olu mevâliden Mehmed Efendi' dir.

(III. 497)

Ali Efendi Kilis idir. Müderris olup

994'de (1586) vebadan vefat etti.

Âlimdi. (III. 502)

Ali Efendi Yeniehirli Ilyas Efendi'

nin oludur. Kad, müderris olup Bos-

na, Yeniehr-i Fenâr ve tekrar Bosna

mollas oldu. Ramazan 1002'de (Ma-

ys-Haziran 1594) azledilmi olarak

vefat etti. erh-i Mevaktf^i talikat var-

dr. (III. 503)

Ali Efendi Muhaî Sinan Efendi'nin

oludur 943'de (1536/37) dodu.



982'de (1574/75) Haleb, 986'da

(1578) am ve 988'de (1580) Medine

kads oluj) iki ay sonra azledildi.

989'da (1531) Msr, 99rde (1583)

am ve o sene Bursa kads olup

993"de (1585) yine azledildi. Zilka'de

994^de (Ekim-Kasm 1586) stanbul

kads oluj) Gemaziyelev\^el 995 'de

(Nisan 1587) azledildi. Rebiyüle\^^el

997'de (Oc:ik"ubat 1589) ikinci defa

stanbul kads, a'bân 998^de (Hazi-

ran 1590) Anadolu kazaskeri olup Re-

ceb 999'd^ (Mays 1591) azledildi.

ewâl lOO'Jde (Temmuz 1593) ikinci

defa Anadclu kazaskeri olup Cemazi-

yelewel 1003'de (Ocak 1595) azille

Cemaziyelewel 1004'de (Ocak 1596)

Rumeli ka2:askeri olup 1 Cemaziyev-

vei 1005'de (21 Aralk 1596) vefat et-

mitir. Ceddinin Sargerz Mescidi'nde

medfundur. Fâzl, doru, ahlâk sa-

lamlnda esizdi, (m. 503)

Ali Efendi Antakyaldr. 960'da

(1553) müderris, Bosna ve Hezargrad

müftüsü oldu. Bostanzâde'nin eyhü-
lislâmlnda fetva emini olup sonra

Baba kasabasndaki Sultan Bâyezid

müderrislii ömür boyu sürmek kay-

dyla verildi ve bilâd- selâse dmda
bütün yerlerde iftâya mezun oldu.

1008^de (1599/1600) vefat etmitir.

Orada medfundur. Âlim ve fâzld.

Mülteka tercümesiyle, edeb ve kaza-

da müdevv^en kitab, Mecma~ Fet-

vas vardr. (III. 505)

Ali Efendi Bursaldr. Zeyn eyhi Al

Efendizâde Abdullah Efendi'nin o-
ludur. Müderris, Kütahya, Yeniehir,

Diyarbekir mollas oldu. 1013'de

(1604/05) aakibüleraf oldu. Cemazi-

yeievver 1025'de (Mays-Haziran

l6l6) vefat etti. Salam ahlâkl, ger-

çek bir seyyiddi. Seyyidlerin nesep

ispat için 40 ahit istemeyi kaide ey-

ledi. Sonra bu sert uygulama yumu-

ad ve alâmeti kaldrlan seyyidler

yine yeil sarndlar. (III. 508)

Ali Efendi Müderris olup Cemaziye-

lewel 1029'da (1620) vefat etti. Çou
fenlerde ve riyaziyatta üstündü.

erh -i Sirâciye-i Mollaya, haiyesi,

ferâizde müstakil metni vardr. (III.

508/09)

Ali Efendi Akkermanldr. Müderris

ve memleketinde 30 sene müftü ol-

du. 1030'da (1621) vefat etti. Fâzl ve

fetvalar salamd. Mecmualarda yaz-

ldr. Gazi Giray adna be dalda risa-

lesi vardr. Eserleri makbuldü. (III.

509)

Ali Efendi Menteelidir. 1031'de

(1622) vefat etti. lim talibiydi. (III.

509)

Ali Efendi Zengibarl Abdürraûf

Efendimin oludur. Aydn Çavu ile

Aydmzâde ve sonra dârüssaâde aa-
s Mehmed Aa'nm hizmetinde bu-

lundu. Müderris, Galata, Bursa, 1027'

de (1618) Edirne mollas oldu. 1028'

de (1619) sikkenin yenilenmesi fer-

man olunduunda Edirne'de hizmet

gördü ve kar koyanlar cezalandrl-

d. Cemaziyelâhir 1029'da (Mays 1620)

azille Ramazann Kadir gecesinde

(25/26 Austos 1620 gecesi) stanbul

kads oldu. Cemaziyelâhir 1030'da

(Mays l621) Anadolu kazaskeri olup

ewârde (Austos-Eylül 1621) Ru-

meli kazaskeri oldu. Bir süre her iki-

sini birden idare eyledi. Receb 103

T

de (Mays l622) ikisinden de azledil-

di. a'bân'da (Haziran) Mekke kads
olduysa da gidemeyip 1033'de (1623/

24) vefat etti. Sultan Bâyezid kabris-

tannda medfundur. Fâzl, temiz,

doru idi. Hükümlerinde halk veya
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seçkin eitdi. Mahmudpaa nâiblii

ve evkaf müfettiliinde hayli öhret
kazand. Fakir ve sâlihlere ihsan bol-

du. Üstad Taköprîzâde Kemâl Efen-

di'dir. Üstadyla erif Efendi kazasker

iken bu kad idi. Onlarla bir cihet tev-

cihi hususunda tartm, ikâyet
edince erif Efendi azledilmi ve bu
Anadolu kazaskeri olmutu. Sonra

hocasnn elini öpüp bart. (III. 510)

Ali Efendi Bursa'da bir imamn o-
ludur. Nakibendî olup Alâeddin Za-

viyesi^nde eyh oldu. 1040'da (1630/

31) vefat etti. Bursa'da medfundur.

Olu Tefsirî Mehmed Efendi'dir. (III.

511)

Ali Efendi Nureddin-i Halebî'nin og-

ludur. 104l'de (1631/32) vefat eyle-

mitir. Ulemâdan olup nsanü'I-

Uyûnfi Sireti'l-Me'mûnnn yazardr.

252 (III. 511) .

Ali Efendi Gümülcinelidir. Müderris,

Bosna kads olup azledilmi olarak

1042'de (1632/33) vefat etti. Fâzl,

dindard. (III. 512)

Ali Efendi Tâceddin Efendi'nin (v.

1009/l600)(-^) oludur. Müderris

olup 1068'de (1657/58) vefat etmitir.

(II. 47)

Ali Efendi Anadoluludur. Elmas Aga^

nm hocas olup müderristi. 1092'de

(1681) vefat etti. Eyüp'de medfun-
dur. (III. 516/17)

Ali Efendi Ricalden ve Haremeyn
mukataacs olup 1093'de (1682) ve-

fat etti. Mahmud Paa Camii önünde
medfundur. (III. 517)

Ali Efendi Arnavutdur. Ricalden

olup arpa emini ve kk- sân defter-

dar ve 1098'de (1687) Âsitâne defter-

dar olup 1099'da (l688) azledildi ve

vefat etti. Gedikpaa'da bir mescid

bina eden Ali Efendi bu zat olmaldr.

Bu mescide Salih Aa minber koya-

rak cami etti. (III. 517/18)

Ali Efendi Yeniçeri fodla kâtibi olup

llOl'de (l689/90: vefat etti. Okmey-
dan'na defnedildi. (III. 518)

Ali Efendi Amasya Lâdiklidr. Aya-

sofya Camii imam: olup Valide Sultan

Camii bitiminde oraya hatip oldu.

1079'da (1668/69) padiahn ikinci

imam olup 1086'da (1675) hacca gi-

derek istifa eyledi. Dönüünde hatip-

lik ve Ayasofya imaml verildi.

llOrde (1689/90) padiah imam ve

stanbul payesi oldu. Hatiplik, kz
kardeinin olu Hasan Efendi'ye ve-

rildi. 18 Rebiyülâhr 1103'de (8 Ocak
1692) vefat etti. Olu Ahmed Efen-

di'dir(-^). (III. 519)

Ali Efendi Erzurum'a bal îspirli Sa-

lih b. Davud'un oludur. Trabzon'a

göçtü. stanbul'a geldikde kürsü ey-
hi olup nihayet Ayasofya vaizi oldu.

Cemaziyelâhir 1103^de (ubat-Mart

1692) vefat etti. Fâzl ve dindard. O-
lu spirîzâde Ahmed Efendi'dir(-^).

(IIÎ. 519)

Ali Efendi Çatalcaldr. Babas aslen

Alâiyeli olup Çatalcaya giderek tekke

eyhi olan eyh Mehmed b. Kad Ha-
san'dr. 104rde (1631/32) Çatalca'da

dodu. Müderris, Selanik ve Girit se-

ferlerinde ordu kads oldu. Sonra M-,

sr mollas olup yoldayken davet olu-

narak evval 108rde (ubat 1671)

Rumeli kazaskeri oldu. RebiyülCAvel

1084'de (Haziran-^emmuz 1673) ay-

rld. 14 Zilka'de 1084'de (20 ubat
1674) hocas Yahya Efendi'nin yerine

eyhülislâm oldu. Zilka'de 1097'de

(Eylül-Ekim I686) ayrlp Bursa 'ya

ikamete gönderild:.. Zilhicce 1097'de

(Ekim-Kasm I686) Rodos' a gönderi-



lip Cemaziyelâhir 1099'da (Nisan

1688) tekrar Bursa'ya getirildi. ev\^âl

llOl'de (Temmuz 1690) affedilerek

îstanbura geldi. Cemaziyelâhir 1103'

de (ubat-Mart 1692) eyhülislâm ol-

du. 2 a'bân 1103'de (19 Nisan 1692)

vefat eyledi. Zehirimar Mescidi'nde

medfundur. Fâzl, vakur, ho, eyhle-

re yakmlk duyard. Kardei Nümayî

Mehmed Efendi'dir(^). (III. 519/20)

Ali Efendi Boevî Mustafa Efendimin

kardeidir. Müderris, molla, stanbul

payesi ve Cemaziyelev\^el 1101 'de

(ubat 169C) stanbul kads olup Re-

biyülevvel 1102'de (Aralk 1690) ay-

rld. RebiyLevvel 1106'da (Ekim-Ka-

sm l604) Anadolu payesi ve Rebiyü-

lewei llll^de (Eylül 1699) Anadolu

kazaskeri olup Rebi)aile\^el 1112'de

(Austos-Eylül 1700) ayrld. O sene

18 Rebiyülâhr'de (2 Ekim 1700) vefat

etti. Emir Buharî'de medfundur.

Âlim, sâlih, çou zaman oruçluydu.

Ya 78'di. Olu Ahmed Seyyid Efen-

di'dir('-^). (IIL 524)

Ali Efendi Alâiyelidir. Müderris olup

9 Ramazan 1113'de (7 ubat 1702)

vefat etti. Emir Buharî'de medfundur.

(IIL 524/25)

Ali Efendi Kbrsldr. Müderris olup

Ramazan 1113'de (ubat 1702) vefat

etmitir. (lE. 525)

Ali Efendi Yenipazarl Mustafa b.

Ahmedln cgludur. Ta^mkçuba Mus-

tafa Aga'nn imam olmakla o öhreti

ald. Müderris, Üsküdar, Edirne ve

Mekke mollas oldu. Çatalcal Ali

Efendimin eyhülislâmlnda evkaf

müfettii oldu. 9 Safer lll6'da (13

Temmuz i:'04) vefat etti. (ÎII. 525)

Ali Efendi Kütahyaldr. Müderris

olup 7 Cemaziyele\'vel 1119'da (6

Austos 1707) vefat etmitir. (III. 526)

Ali Efendi Niyaz Mehmed Efen-

di'nin("*) oludur. eyh zzî Efen-

di'nin halifesi olup 1125'de (1713)

vefat etmitir. Bursa'da Zeynîler'de

medfundur. Olu Msrîzâde Mustafa

Efendi'dir. (IIL 194)

Ali Efendi Selâm Efendi'nin halifesi

olup Emir Sultan Tekkesi eyhi oldu

ve 1125'de (1713) vefat etti. Emir Efen-

di yaknnda medfundur. (IIL 528)

Ali Efendi Kurttur. Müderris olup

Hsnmansür'a giderken Safer 1134'de

(Kasm-Arahk 1721) vefat etü. (IIL

530)

Ali Efendi Tekfurdaldr. Müderris

olup 23 Safer 1134'de (13 Aralk 1721)

vefat etti. (IIL 530)

Ali Efendi Edirnelidir. Güzel sesi ol-

duundan IV. Mehmed'e imam- sâ-

lis, 1086'da (1675) imam- sân, 1099'

da (1688) imam- e^^^el-i ehriyâri ol-

duysa da sonra azledildi. Defalarca

mevleviyete nail oldu. Dördüncü de-

fa Filibe kads iken Edirne'de Rama-

zan 1134'de (Haziran-Temmuz 1722)

vefat etti. (IIL 530)

Ali Efendi Boluludur. Müderris olup

Rebiyülâhr 1138'de (Kasm 1725) ve-

fat etti. (III. 532)

Ali Efendi stanbulludur. Padiah

imam olup a'bân 1138'de (Nisan

1726) vefat etti. (IIL 532)

Ali Efendi Babadagldr. Müderris,

ll40'da (1727/28) Revan mollas

olup sonra vefat etmitir. (III. 533)

Ali Efendi AlâiyeUdir. Müderris,

ll42'de (1729/30) Üsküdar mollas

olup azledilmi olarak vefat etti. (IIL

533)

Ali Efendi Amasyaldr. Sultan Ah-

med Camii cuma vaizi olmutur. 1146'

da (1733/34) vefat eyledi. (IIL 533)
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Ali Efendi Kilislidir. eyh Murad
Efendi'nin halifelerinden olup vefa-

tnda yerine eyh olmutur. Il47'de

(1734/35) vefat eylemitir. (IH- 534)

Ali Efendi Kadiri olupAk Dede ha-

lifelerindendi. Bu senelerde (1740'

lar) vefat eyledi. Hekimoglu Ali Pa-

a'nm türbesi içine defnolundu. (III.

536)

Ali Efendi am yeniçeri kâtibi olup

1157'de (1744) vefat ederek Üskü-
dar'a defnedildi. (IIL 535)

Ali Efendi Bostancba kâtibi olup

ll64'de (1751) vefat etti ve Egrika-

p'ya defnolundu. (III. 537)

Ali Efendi Sâhib-i ayar olmakla hâ-

cegândan oldu. Cebehane kâtibi iken

ll64'de (1751) vefat edip Miskinler'e

defnedilmitir. (III. 537)

Ali Efendi Karsldr. Müderris ve sa-

dâret müfettii olup Muharrem 1167'

de (Kasm 1753) vefat etmitir. (III.

538)

Ali Efendi Müderris, Filibe mollas
olup Receb llöö'da (Mays 1753) Ku-
düs mollas oldu. Sonra vefat etmi-
tir. (III. 538)

Ali Efendi Ahmed Said Efendi'nin

oludur. Dersiam ve müderris olup

ll68'de (1754/55) vefat etmitir. Sül-

lem üzerine haiye yazd. (IIL 538)

Ali Efendi Nevehirlidir. Damad ib-

rahim Paa'nm mensuplarmdandr.
Müderris ve molla olup 117rde
(1757/58) Medine mollas olmutur.

20 ewâl 118rde (11 Mart 1768) ve-

fat eyledi. Oullarndan Hac Meh-
med Said Efendi, 15 ewâl ll69'da'

(13 Temmuz 1756) vefat etti. Dieri
müderris eyh Hac Abdullah Efendi'

dir(-^). Damad Ömer Efendi'dir(-v).

Hepsi Damad brahim Paa'nm Üs-

küdar Mezarl'na defnedildi. (IIL

541/42)

Ali Efendi Kad olup 1185'de (1771/

72) vefat edip sur dna defnedildi.

Fâzld. (IIL 544)

Ali Efendi Müderris, Zilka'de 1187'

de (Ocak-ubat 1774) Yeniehr-i Fe-

nâr kads cidu. Sonra vefat eyledi.

(IIL 545)

Ali Efendi Çalldr. Müderris, Eyüp
mollas oldu. 1195'de (1781) vefat

eyledi. Talburun Tekkesi civarnda

medfundur. "IIL 547)

Ali Efendi Hâcegândandr. Fodla kâ-

tibi olup 1201'de (1786/87) vefat etü.

Tersane ardna defnedilmitir. (IIL

549)

Ali Efendi Meydankapldr. Ocakda
bayazc olup 5 Zilka'de 120rde (19

Austos 178'^) vefat etti. Üsküdar'da

medfundur. IIL 549)

Ali Efendi Mucudludur. Müderris,

1213^de (1793/89) zmir mollas olup

sonra vefat eyledi. (IIL 551)

Ali Efendi Müderris, Kudüs mollas

oldu. 1207'de (1792/93) azledildi.

Egrikap'da medfundur. Mehur hat-

tatdr. (III. 5: 0)

Ali Efendi Erzurumludur. 23 Muhar-
rem 1210'da 30 Temmuz 1795) vefat

etti. Haydarpaa'da medfundur. (IIL

551)

Ali Efendi Tosyaldr. Müderris, Ha-

remeyn müfettii, Haleb mollas, a'
bân 1209'da (ubat-Mart 1795) Edir-

ne payesi, 1212'de (1797/98) Medine
mollas oldu. Orada vefat eyledi. (III.

551)

Ali Efendi M oraldr. Maliyeden yeti-

ip defterhane kesedar olup 1209'da

(1794/95) Berlin elçilii verildiyse de



gidii ertelendi. Rebiyülevvel 12irde

(Eylül 1796) üç sene müddetle Paris

büyükelçisi oldu. 1218'de (1803/04)

dönüp kk-i salis defterdadyla ter-

sane defterdar oldu. Muharrem
1221'de (Mat-Nisan 1806) azlolunup

25 Cemaziyelevvel 1222'de (31 Tem-
muz 1807) defter emini, sonra topha-

ne nâzn ve :9 Receb 1223 'de (10 Ey-

lül 1808) yine umür- bahriye nâzn
oldu. O sene Ramazan (Ekim-Kasm)
sonunda kendi arzusuyla köesine

çekildi. 23 2emaziyele\^"el 1224'de

(6 Temmuz 1809) vefat etti. Siyasî i-

lere vâkf, tedbirliydi. Mahmutpaa
Mçzarlg'nda medfundur. (III. 554)

Ali Efendi Enderun'dan yetiip Lâle-

li vakf kâtif )ligiyle çerag buyurulup

hâcegândan olmu ve 1224'de (1809)

cebeciler kâipliine tayin edilmitir.

Bu senelerde (18101ar) vefat etti. (III.

555)

Ali Efendi f adiahm serberberi olup

hâcegânikla saraydan çkt. 1202'de

(1787/88) cizye muhasebecisi, 1203'

de (1788/89> Haremeyn muhasebeci-

si, defalarca Anadolu muhasebecisi

ve süvari mukabelecisi oldu ve baka
görevlerde bulunup 1223 'de (1808)

Haremeyn muhasebecisi oldu. 1224'

de (1809) azledilip 19 Zilhicce 1226'

da (4 Ocak 1812) vefat etti ve Haydar-

paa'ya defnolundu. Olu, Hac Meh-

med Nuri Bey'dir(-->). (III. 555)

Ali Efendi Yabanâbâdldr. Müderris

ve ev^^âl 1241 'de (Mays 1826) fetva

emini oldu. 1243^de (1827/28) azledil-

di ve sonra vefat etti. Olu Seyyid

Mehmed Gâlib Efendi' dir(-^). (III. 560)

ÂJî Efendi Nakibendî eyhi Meh-

med Atâ Efendi'nin olu olup 1199'

da (1784/85^ dodu. Vüzerâya ve Sa-

id Efendi'ye divan kâtibi ve sonra

darbhane bakâtibi ve cebeciler kâtibi

oldu. Daha sonra emekli olmutur.

Muharrem 1249'da (Haziran 1833) ve-

fat eylemi bir usta airdir. (III. 290)

Ali Efendi Ankaraldr. Müderris ve

dersiam olup 1249'da (1833/34) z-

mir mollas oldu. 1252'de (1836/37)

vefat eyledi. Kardeinin olu Hafz

Reid Efendi'dir. (lîL 565)

Ali Efendi Koçhisarldr. Süleymani-

ye vaizi olup 1259'da (1843) vefat ey-

ledi. (III. 567)

Ali Efendi Balçkldr. Müderris, der-

siam ve 1251'de (1835/36) Bosna

mollas, 1256'da (1840) Edirne molla-

s ve 1262'de (1846) Mekke payesi

oldu. 10 Ramazan 1266 'da (20 Tem-
muz 1850) vefat etti. Eyüp'de med-

fundur. Fâzld. Torunu Mehmed Sa-

id Efendi'dir. Evlâdndan biri Tevfik

Bey'dir(->). (III. 569)

Ali Efendi Mâbeyn-i hümâyûn kap
çukadar olup 1266'da (1850) vefat et-

mitir. Eyüp'de medfundur. (III. 569)

Ali Efendi Evkaf kassâm olup Rebi-

yülâhr 1274'de (Kasm-Aralk 1857)

Eyüp mollas oldu. Sonra vefat etti.

(III. 570)

AU Efendi 1284'de (1867/68) padi-

ah ikinci imam oldu. Sonra azledil-

di. Bu senelerde (1860'lar) vefat etti.

(IIL 571)

Ali Efendi Seyiddir. Bagdad nakibi

olup 1280 (1863/64) tarihine doru
mevleviyet verilmitir. Bu senelerde

(1860'lar) vefat etti. (IIL 571)

AH Efendi Birgilidir. Müderris ve

1275'de (1858/59) Selanik mollas ol-

du. Cemaziyelevvel 1279'da (Kasm
1862) vefat eyledi. (III. 571)

Ali Efendi Seydiehirlidir. Müderris,

1256'da (1840) devriyeden Erzurum
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mollas oldu. Sonra vefat etmitir. O-
lu Ahmed Rakm Efendi, 1279'da

(1862/63) Kudüs mollas oldu. (III.

569)

Ali Efendi Yakovaldr. Müderris,

dersiam olup Cemaziyelâhir 1293 'de

(Temmuz 1876) vefat etti. Fâzld.

(III. 573)

Ali Efendi Ahskaldr. Müderris

olup 1299'da (1882) vefat etti. Edir-

nekaprda medfundur. (III. 577)

Ali Efendi Karinâbâdldr. Müderris

ve dersiam olup huzur derslerinde

mukarrir ve imtihan meclisinde aza

olarak iltifâten Mekke payesi veril-

miti. Bu fâzl 7 Receb 130rde (3 Ma-
ys 1884) vefat eylemitir. (III. 580)

Ali Efendi Ceyb-i hümâyûn kalemi

kâtiplerinden olup 1306'da (1888/89)

ceyb-i hümâyûn kâtibi oldu. 7 Receb
256 1307'de (27 ubat 1890) vefat etti.

(III. 581)

Ali Efendi Evkaf- hümâyûndan yeti-

ip CemaziyelevA^el 1303'de (ubat
1886) Evkaf- Hümâyûn dare Meclisi

reisi olmutu. 7 e"V"v-^âl 1307'de (27

Mays 1890) vefat edip Haydarpa-

a'ya defnedildi. (III. 581)

AH Efendi mamlardandr. Ak em-
seddinn akrabasndan ve ni'mel-

ceydendi. Naili Mescidi'ni yapt. (III.

494)

Ali Efendi eyhtir. Haydarhane'yi

yapmtr. ''Alâeddin Rûmî-i Halveti"

diye mehurdur. (III. 496)

Ali Efendi (Acem Alisi) Mimar
Mescidimin bânîsidir ki, vefatnda

mihrap önünde defnedildi. (III. 511)

Ali Efendi (Ali Paa îmanuzâde)
Müderris, molla olup III. Selim devri

(1789-1807) balarnda vefat etti. (III.

550)

Ali Efendi (Alyanak) Bursaldr.

Kalemden yetierek 1234'de (1819)

kefçe-i hümâyûn nâzn ve sonra eh-
remini ve 1237'de (1821/22) yeniçeri

kâtibi ve 1239'da (1823/24) Anadolu

muhasebecisi ve 124l'de (1825/26)

Tophane Camii bina emini, 1243 'de

(1827/28) bamuhasebeci, 1247'de

(1831/32) defter emini, ardndan ça-

vuba ve 1248' de (1832/33) Hibe-

tullah Sultan kethüdas olup 125 O 'de

(1834/35) azledildi. 125rde (1835/

36) tevkiî, a'bân 1252'de (Kasm
1836) ruznâme-i evvel olup azilden

sonra 17 Rebiyüiâhir 1257'de (8 Hazi-

ran 1841) vefat eyledi. Muhasip ve

hizmet ehliydi. Bostan îskelesi'nde

medfundur. Yeeni Damad Said Pa-

a'dr. (III. 566)

Ali Efendi (Anaasyahzâde) eyh-
lerden olup ll4S'de (1735/36) vefat

eyledi ve Haydarpaa'ya defnolundu.

(III. 534)

Ali Efendi (Âmdî Molla) Rumîye
eyhinin damaddr. IV. Murad dev-

rinde (1623-1640) birden sahn mü-
derrisi ve sonra am mollas oldu. Se-

nelerce azledilm^s olarak kaldktan

sonra Çemaziyelev\'^el 1066'da (Mart

1656) vefat etti. Fâzld. Hadis-i erif-

ten ve heybetten birer risale yazabildi.

(III. 514)

Ali Efendi (A'rec) Erzincan'da Ger-

canislidir. Müderds olup Muharrem
llOO'de (Kasm l688) stanbul kads,
Cemaziyelewel llOl'de (ubat 1690)

Anadolu kazaskeri ve Muharrem
1103 'de (Ekim 1()91) Rumeli kazas-

keri oldu. a'bân'da (Nisan-Mays

1692) azledildi ve Erzincan'a gönde-

rildi. 1106'da (1694/95) affedildi. Re-

ceb 1108'de (ubat 1697) ikinci defa

Rumeli kazaskeji oldu. a'bân'da



(Mart) ayrld. 2:;ilhicce lllO'da (Hazi-

ran 1699) üçüncü defa Rumeli kazas-

keri oldu. 27 Cemazyelâhir 1112''de

(9 Aralk 1700) Divan- Hümâyûn'a

gitmeye hazrlanrken aniden vefat

etti. Âlim ve se^vet sahibiydi. Oulla-

r brahim Efendi(-^) ile sudûrdan

Zeynelâbidîn Efendi'dir. Bir bakas
Mustafa Efendi'dir. Torunlarndan bi-

ri, sudûrdan Nureddin Efendi'dir.

Kardei Mustafa Efendi, 1108'de

(1696/97) vefar etti. (III. 524)

Ali Efendi (Açbazâde) (Hafz)

(Seyyid) Müderris, molla, Mekke ka-

ds oldu. ZiKa'de n99'da (Eylül

1785) am'da vefat etti. Olu Meh-

med Efendi'dirC-^). (III. 549)

Ali Efendi (Bakkalzâde) Mora-Ana-

poluludur. Kad olup 104rde (1631/

32) vefat etmitir. (III. 511)

Ali Efendi (Bakkalzâde) Müderris,

1197'de (1783) Galata Mevlevîhanesi

eyhi oldu. 120rde (1786/87) azle-

dildi. 1204'de (1789/90) ikinci defa

eyh oldu. 1205'de (1790/91) vefat

etti. (III. 550)

Ali Efendi (Bâlîzâde) Maliyeden

yetiip II. Selim devri (1566-1574)

balarnda kk- sân defterdar oldu.

Bu devirde vefat eylemitir. Olu b-

rahim Efendi'cir(-^). (III. 5ai/02)

voyvodas ve sonra Haremeyn muha-

sebecisi olup taraya gönderilerek

Zilka'de 1128'de (Ekim-Kasm 17l6)

affolundu ve sonra vefat eyledi. (III.

529)

AH Efendi (Bostanc) 12l4'de (1799/

1800) vefat etti. Küçük Emir Efendi'

de medfundur. Hattatd. (III. 551)

Ali Efendi (Bostan) Enderun'dan

yeitip bâbüssaâde aas kâtibi olup

1 Rebiyülewel 1211 'de (4 Eylül

1796) vefat etmitir. (III. 551)

AU Efendi (Câbirîzâde) Haleb ha-

nedanndan olup Muharrem 1284'de

(Mays 1867) ûrâ-y Devlet'e aza ol-

du. Sonra memleketine dönerek ora-

da vefat etti. (III. 572)

Ali Efendi (Canibi) Tersanede yeti-

ip cânib oldu. Senelerce kalp Rebi-

yülevvel ll45'de (Austos-Eyül 1732)

defterdar- kk- ev\^el, o sene ev-

vâl'de (Mart-Nisan 1733) defter emini

ve sonra ruznâme-i ev\^el, 1153'de

(1740) Rumeli pâyesiyle Viyana elçisi

olup döndükten sonra evv^âl 1154'

de (Aralk 1741) tersane emini ve 2

Cemaziyele\^el 1155'de (5 Temmuz
1742) de ikinci defa defterdar- kk-
evvel oldu. 5 Safer 1156'da (31 Mart

1743) vefat etti. Muhasip, tedbirliydi.

Damad, ricalden Ali Efendi'dir. (III.
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defnedilmitir. Cevherîzâde Ömer
Efendi, 1237'de (1821/22) ve Hac Sü-

leyman Kâmil Efendi Zilhicce 1282'de

(Nisan-Mays 1866) vefat ettiler. Tica-

retle urarlard. Torunu, Ali Behic

Bey'dir. (lir 557)

Ali Efendi (Çalk) Müderris ve kad
oldu. 973'de (1565/66) Konya'da ka-

d iken vefat eyledi. Yumuak huylu

ve sâlihdi. Ferâizden Sirâce erhleri-

ne, Kitabü'l-büyû balarna talikât

vardr. Olu Mehmed Mân Efen-

di'dir(-^). (IIL 499)

AH Efendi (Çavuzâde) Müderris

olup Zilhicce 1028'de (Kasm l6l9)

vefat etti. Müdekkikdi. (III. 508; II.

101)

Ali Efendi (Çelebi Kethüdâzâde)
Mehmed Aga'nm olu olup müderris

iken 19 Zilka'de 1127'de (16 Kasm
1715) vefat etti. (IIL 528; IV. 195)

Ali Efendi (Çelebizâde) Küçük Çe-

lebi Mehmed Efendi'nin oludur. Ka-

lemden yetiip hâcegândan oldu. To-

parabaclan kâtibi ve ll65'de (1752)

küçük evkaf muhasebecisi ve man-

splar devrederek 1176'da (1762/63)

sipah kâtibi, sonra Anadolu muhase-

becisi olup 1179'da (1765/66) vefat

eyledi. Takasap'da kardei smail

Asm Efendimin yannda medfundur.

(III. 542)

Ali Efendi (Çelebizâde) Maraldr.
Enderun'dan yetiip hâcegândan ol-

du. Masraf-i ehriyârî olmu, azledil-

mi olarak 27 Ramazan 1231 'de (21

Austos 1816) vefat etmitir. Karaca-

ahmet'de medfundur. Olu Ahmed
Necib Beyedir. (III. 556)

Ali Efendi (Çivizâde) Defterdar Ab-

d Efendizâde Bitlice Mustafa Efendi'-

nin oludur. 930'da (1524) dodu.

Müderris, 993'de (1585) Bursa kads
olup 994'de (1586) azledildi. a'bân

998'de (Hazirar 1590) stanbul kads
olup Receb 999 da (Mays 1591) azle-

dildi. a'bân ICOO'de (Mays-Haziran

1592) vefat etti Mehmed Aga Camii

yaknnda annesi erife Kadm'm yap-

t mescide defnedildi. Her fende

mahirdi. Zevce.^i Fatma Kadn, Bitlice

Mescidi'ni yapa ve olu sudûrdan

Abdullah Efendi ve torunu Ali Nazm
Efendi ile orays defnedildi. (IIL 503)

Ali Efendi (Debbazâde) 1150 de

(1737) vefat eden Debba Mustafa

Ça\na'un olu olup ll63'de (1750)

vefat eden silaadar ocakl Mehmed
Aa ve 1173^de (1759/60) vefat eden

Hüsnî Aga'dan Dirinin oludur. Silah-

dar Ocag'nda bahalife olup sonra

hâcegânlkla süvari mukabelecisi ol-

du. 1201'de (i:'86/87) vefat edip Si-

livrikap'ya defnedildi. . (IIL 549)

Ali Efendi (Eemirkazk) Konyal

Hac Hasan'm oludur. Müderris ve

Galata mollas olup sudur tezkirecili-

ginde vo: nâibli-de bulundu. Zilhicce

11 23 'de (Ocak 1712) aniden vefat et-

ti. Olu brahim Efendi'dir(-^). (IIL

527)

Ali Efendi (Derdbend) Yeniçeri kâ-

tiplerinden olup serhalife olmutu.

1150'de (1737/38) vefat edip Egrika-

prya defnolunclu. (IIL 534/35)

Ali Efendi (Dervi) Mehur hattat-

dr. 1126'da (1714) vefat etti. Seyitah-

metderesi'nde medfundur. (IIL /528)

AH Efendi (Dragmanî) Caniklidir.

Müderris olup Muharrem 1063'de (Ara-

lk 1652) vefat etti. (III. 513)

Ali Efendi (Er^ir) Seyyid Celâleddin

Kirman soyundan Hüseyin Efen-

di'nin oludur. j;/[üderris, emekli oldu.



Haleb'de eyh Nasûh'tan el ald ve

Tâceddin TeKkesi'ne eyh oldu.

938'de (1531/32) vefatnda Bursa'da

Zeynîye Zaviyesi'nde defnolundu.

Kerim, fukaraya yardmc, cemaatle

namaza devam ederdi. Be olundan

birincisi Emir Hüseyin Çelebi'dir(-^).

kincisi Mehmed Çelebi(->), üçüncüsü

Ahmed Çelebi(->), dördüncüsü Ab-

dullah Efendi(->), beincisi Ni'metul-

lah Efendi'dirC-^). (IIL 496/97)

Ali Efendi (E:tnir) Müderris ve Kay-

seri mollas olmutur. lOOO'de (1591/

92) vefat etmitir. Sâlihdi. (IIL 503)

Ali Efendi Camlr) Bursaldr. Mü-

derris ve 1033 'de (1623/24) Kütahya

mollas oldu. Sonra Sakz ve Manisa

mollas oldu. Cemaziyelâhir 1044'de

(Aralk 1634) vefat etti. Âlim, güzel

huyluydu. (III. 512)

Ali Efendi (Enite) Amcazade Hü-

seyin Paa'nr. enitesi ve kethüdas

olup sonra hâcelik ile bamuhasebeci

oldu. 1115'de (1703/04) azil ve tevkif

edildi. Sonra affedilerek yine görev

verildi. 1123'de (1711) sadâret kethü-

das olup azilden sonra 1 1 28'de

(1716) ruzm\me-i e\^^el, 1129'da

(1717) tekrar bamuhasebeci, Cema-

ziyelâhir 1133 'de (Nisan 1721) yeni-

çeri kâtibi 0U3 Cemaziyelevvel 1135'

de (ubat 1723) azledildi. 1136'da

(1723/24) ba^-muhasebeci ve bir ay

sonra ruznâme-i evv^el, e\^âl 1138'

de (Haziran :.726) yine bamuhase-

beci ve sonra defter emini ve ll40'da

(1727/28) Msr defterdar olup orada

vefat eyledi. (III. 532; IV. 901)

Ali Efendi (Eyyûbî) Kalemden yeti-

ip hâcegândan oldu. 11 evval 1217'

de (4 ubat 1803) vefat etti. Eyüp srt-

larnda medfundur. (IIL 553)

Ali Efendi (Gedayî) Bosnaldr. Mü-

derris olup Ramazan 1094'de (Eylül

1683) vefat etü. airdir. (III. 517)

Ali Efendi (Gümüayak) Müderris,

1013'de (1604/05) Trablus, Mara, Er-

zurum mollas oldu ve 1015 sonlarn-

da (l607 balan) vefat etti. lmi azd.

(IIL 507)

Ali Efendi (Hac) Kurttur. Erzurum-

lu Hac Hasan'm oludur. Muharrem

1098'de (Kasm-Aralk l686) müder-

ris, evkaf müfetüi ve Mekke mollas

olup Zilhicce 1108'de (Haziran-Tem-

muz 1697) vefat eyledi. (IIL 521)

Ali Efendi (Hac) Yeniçeri kesedar

olup sonra serhalife oldu. 1150'de

(1737/38) vefat edip sur dna def-

nedildi. (IIL 535)

Ali Efendi (Hac) Kalyonlar defter-

dar Hac Süleyman Efendi'nin olu-

dur. Sipahiler Oca halifesi oldu.

Il62'de (1749) vefat edip Samatya'ya

defnedildi. (IIL 537)

Ali Efendi (Hac) Hâcegândan olup

ll64'de (1751) vefat etü, Üsküdar'da

medfundur. (III. 537)

Ali Efendi (Hac) Babâli'den yeti-

ip hâcegândan olarak kethüda kâti-

bi olmutur. Cemaziyelâhir 1175'de

(Ocak 1762) vefat ile Eyüp'e defno-

lundu. Olu ricalden Sâdk Mehmed
Efendi'dir. (III. 541)

Ali Efendi (Hac) Kad olup Çelebi-

zâde smail Âsim Efendi'nin(-+) hazi-

nedaryd. Cemaziyelevvel 1 202'de

(ubat 1788) vefat edip Erikaprya

defnedildi. (L 366)

Ali Efendi (Hac) Nakibendî eyhi

Kumkapl Kâd Mehmed Efen-

di'nin müridiydi. 1157'de (1761/62)

Oluklubayr Tekkesi'ni yaparak oraya

eyh oldu. I. Abdülhamid devri
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(1774-1789) sonlarnda vefat eyledi.

Babas Abdürrahim Efendi, ermi sa-

ylanlardan olup davetle saraya getiri-

lirken aniden vefat etmitir. (III . 548)

Ali Efendi (Hac) Enderûn^dan ye-

time olup Sultan Mehmed ruznâme-

ciligiyle çknda hâcelik verildi.. 11

Muharrem 1218^de (3 Mays 1803)

vefat etti. (III. 553)

Ali Efendi (Hac) Kayserili Ömer
Efendi'nin mezunlarndan bir dersi-

am olup 1226'da (1811) vefat etti.

nadiye'de nedfundur. (III. 555)

Ali Efendi (Hac) Kurna kâtibi olup

Rebiyülâhr 1222'de (Haziran 1807)

vefat etti. Olu Hac Osman Efendi

1227'de (1812) vefat etmitir. Silivri-

kap'da medfundur. (III. 554)

Ali Efendi (Hac) a'bânîye'den Sa-

vaklar Tekkesi eyhi ve Sultan Ah-
med Camii vaizi olup 1258'de (1842/

43) vefat eylemitir. Yerine olu Meh-
med Emin Efendi(-^) geçti. Kâgarî
Tekkesi yaknnda medfundur. (III.

567)

Ali Efendi (Hac) zmirlidir. eyh
olup harem-i hümâyûn vaizi olmu-
tu. 1260^da (1844) vefat eyledi. Üskü-

dar'da medfundur. (III. 5Ö7/68)

Ali Efendi (Hafz) eyhülislâm Kâ-

mil Efendi'nin imam olup müderris

ve molla idi. 1221'de (1806) vefat ede-

rek Üsküdar'a defnedildi. (III. 554)

Ali Efendi (Hafz) Ankaraldr. ey-
hülkurrâ olup 15 e\^âl 1247'de (18

Mart 1832) vefat etti. Üsküdar'da

medfundur. (III. 564)

Ali Efendi (Hâftz) Hüsâmeddin U-
akî'nin evlâdndan ve Behçet Ai
Efendi'nin halifelerindendir. 1279'da

(1862/63) vefat etti ve Eyüp' e defne-

dildi. (III. 571)

Ali Efendi (Hafz) (Hac) eyhülis-

lâm Kâmil Efendi'nin mam oldu-

undan müde;Tis ve Üsküdar 'mollas

olmutu. 1232'de (1816/17) vefat et-

mitir. Karacaahmet'de medfundur.

(III. 556)

Ali Efendi (Hafz) (Kitapçzâde)
Müderris ve Eyüp mollas oldu. Ra-

mazan 12l6'da (Ocak 1802) vefat et-

ti. Topkaprda medfundur. Hattatd.

(III. 553)

Ali Efendi (Hâlisâzâde) Osman
Efendi'nin oludur. Kalemden yetiip

hâcegândan oldu. 1160'dan (1747)

1170'e (1756/37) kadar birkaç defa

küçük evkaf muhasebecisi oldu. 1178'

de (1764/65) mevkûfatç ve 1182'de

(1768/69) maliye tezkirecisi olup

1185'de (1771/72) savata vefat etti.

(III. 544)

Ali Efendi (Hammamîzâde) Tahta-

kale hamamcs olup 1136'da (1723/

24) vefat eden Hac Mustafa Aga'nm
damad, ll4^:'de (1731/32) vefat

eden Velî Aa'nm oludur. lme çal-

p, müderris, vezir ve Haremeyn
müfettii olup 189'da (1775) Selanik

mollas oldu. Orada vefat eylemitir.

Oullarndan Ahmed Es'ad Efendi

1176'da (1762/63) ve Mehmed Râid
Hamideddin Efendi 1187'de (1773)

vefat eyledi ve Üsküdar'a defnedildi-

ler. Bir olu da sudûrdan Râid Efen-

di'dir. (III. 545.'

Ali Efendi (Erammanûzâde) (Ha-

fz) Ricalden Ömer Efendimin olu-
dur. Kalemden yetiip hâcegândan ol-

du. 1223^de (1808) kalyonlar kâtibi ol-

du. 3 a'bân 1224'de (13 Eylül 1809)

vefat edip Çamlca'da Selâmi Efendi

Türbesi'ne defnedildi. (III. 554/55)

Ali Efendi (Hoca Ahmedzâde) Tr-

novaidr. Müderris ve dersiam olup



Cemaziyelevvel 1223'de (Temmuz

1808) vefat edip Çamlca'da Selâmi

Efendi'nin yanma defnedildi. (III. 554)

Ali Efendi (încekara) Kalemden

yetierek bamukataac ve cizye mu-

hasebecisi, ll40'da (1727/28) silah-

dar kâtibi, sonra Haremeyn mukata-

acs ve ruznâme-i evvel oldu. 1147'

de (1734/35;^^ vefat edip Seyitahmet-

deresi'ne demedildi. Olu Ali Efen-

di'dir(->). (Ii::. 534)

Ali Efendi ( tncekarazâde) înceka-

ra Ali Efendi'nin(-^) oludur. Hâce-

gândand. 1176'da (1762/63) tarihçi

olarak vefat eylemitir. Olu Abdul-

lah Sâdk Bey'dir(->). (III. 534)

AH Efendi (pekçi) (Hac) Babas

ve kendisi ipekçi esnafndan olup

sonra Mûsâ Saivetî Paa'ya kethüda

olmutu. Sonra Mekke tamirat müdü-

rü olup sonra hanesinde oturdu. a'

ban 1299'da (Haziran-Temmuz 1882)

ya 100 'e yaknken vefat eyledi.

Eyüp'de medfundur. Olu Hac Nurî

Efendi'dir(->). Her ikisi de servet sa-

hibi olup babas cömert ve olu eli

sk olup sâUh idiler. (IIL 577)

Ali Efendi (Kara) Hac Halife'nin

müridi olup sonra münzevî oldu. 929'

da (1523) vefat etti. (III. 496)

Ali Efendi (Karaba) Arapgididir.

Kastamonu '/a göç ederek Halvetî

a'bân Efendi'ye mürid oldu. Sonra

halife olup sonra da Üsküdar'da Rum
Mehmed Paa Camii'nde karar eyle-

di. 1085'de (1674) Atik Valide Sultan

Tekkesi eyhi oldu. a'bân 1090'da

(Eylül 1679) Limni'ye gönderildi.

1096'da (1685) hacca niyetlenip Me-

dine'ye giderken 1097'de (I686) ve-

fat etti. Fâzld. erh-iFüsûs, Tarikat-

name, TahvTiame'si vardr. Karaba

Mescidi'nin "bânîsi Ali Efendi bu zat

olmaldr. Olu Mustafa Manevî Efen-

di'dir. (III. 517)

Ali Efendi (Karadaî) Bursa eyh-
lerinden ve Kadiri ricalinden Kara Ali

Efendi'nin halifesi olup kâmil bir

eyh ve kef sahibiydi. Bunun halife-

si eyh Ali Mardinî olup bir halifesi

de Bursal Mehmed Efendi'ydi. 1120'

de (1708) vefat eyledi, Halifesi, Hal-

vetî eyhlerinden Süleyman Efendi,

a'bân 1113'de (Ocak 1702) vefat ey-

ledi. (III. 513)

Ali Efendi (Karakzzâde) stanbul-

lu bir kad oludur. Müderris, Kütah-

ya mollas ve sonra Medine payesi ol-

du. Zilhicce 1038'de (Austos 1629)

vefat etti. Evi civarnda medfundur.

Hadmlar arasnda iki cinsli olmasyla

mehurdu. (IIL 511)

Ali Efendi (Kamaz) Muallim-i sul-

tanî Mustafa Efendi'nin oludur. Mol-

la olup a'bân 1060'da (Austos 1650)

stanbul kads oldu. Muharrem
1061 'de (ubat 1651) vefat etti. Eyüp'

de Defterdar Camii'nde medfundur.

Hiddetli, gayretli ve hosohbetdi.

(III. 513)

Ali Efendi (Kasapzâde) Müderris,

Konya, Medine, Bursa, Edirne molla-

s oldu. Cemaziyelâhir 1044'de (Ara-

lk 1634) vefat etti. lmi orta derece-

deydi. (III. 512)

Ali Efendi (Kazerunî) [Kazvanî]

Seyyid Ali b. Meymun Endülüsî'nin

hizmetindeydi. Ibn Meymun ona ga-

zap edip halifelerinden kimse kabul

etmedi. Bunun vefatndan sonra

eyh ibn Arefe ihvanna mekmp ya-

zp nasihat eyledi. eyh Ulvan irad

edip Anadolu'ya geldi. Sonra hacce-

dip 952'de (1545) Medine'de vefat

eyledi. Cezbe sahibidir. (III. 497)
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Ali Efendi (Kestanecizâde) (Ha-
fz) Müderris olup Receb 1209^da

(Ocak-ubat 1795) Selanik mollas
olup sonra vefat etti. (III. 551)

AU Efendi (Knalzâde) 967'de

(1559/60) vefat eden Emrullah Efen-

di'nin oludur. Müderris, am, Msr
mollas oldu. Cemaziyelâhir 978'de

(Kasm 1570) stanbul kads olup

Muharrem 979'da (Haziran 1571)

Anadolu kazaskeri oldu. 6 Ramazan
979'da (22 Ocak 1572) vefat eyledi.

Alim, riyaziyat ve tefsir ve hadiste ma-
hirdi. Kitabet ve inas makbul olup

üç dilde akc iirleri Acardr. Tecrid,

Mevâkîf, Dürefe eksik haiyeler, Hi-

dâye'den kitâb- kerâhate kadar ta'li-

kat, Ahlâk-t Alâî, Risâle-i Seyfiye ve
Kalemiyye bunundur. Kardei Müsli-

mî Efendi 'dir(-*). Ali Efendi'nin oul-
lan Hasan Efendi(-^), Mehmed Fehmi
Efendi(-^), Abdürrahim Kirâmî Efen-

di'dir(~^). (III. 501)

Ali Efendi (Kz) Müderris, Haleb
mollas oldu. Receb 1083'de (Kasm
1672) vefat etti. Yeeni air Cûdî
Efendi'dir. (III. 5l6)

Ali Efendi (Koca) Maliye memuria-
nndan olup Anadolu muhasebecisi

ve lOOl'de (1592/93) defter emini ol-

du. 1004'de (1595/96) azledildi. Son-

ra vefat etmitir. (III. 504/05)

Ali Efendi (Köse) Hamidlidir ve Si-

nan'n oludur. Müderris ve 1029'da

(1620) Msr'da Garbiye mollas oldu.

Dilini akrep sokarak vefat etti. Salih

ve dervi-merepdi. (III. 508)

Ali Efendi (Kûsec) Sahhaf olup mü-
derris ve Van mollas olarak Rebiyü-

levvel ll40'da (Ekim-Kasm 1727)

vefat etti. (III. 532)

Ali Efendi (Luhumî) Alâiyelidir. Ta-

cir Hac Mehmed'in o&ludur. Akhi-

sar'da dodu. Müderris, molla ve ni-

hayet Medine pâyesiyle Lefkoe na-

ibi olup 9 Zilhicce 1 lirde (28 Mays
1700) vefat etti. imand. Olu Mus-
tafa Efendi'dir(-^). (III. 522)

Ali Efendi (Madrubzâde) Madrub
Yusuf Efendi 'nin^^-^) oludur. Müder-
ris, Bosna kads: olup Cemaziyelev-
vel ll4l'de (Aralk 1728) vefat etmi-
tir. (III. 532; IV. 660)

Ali Efendi (Maribî) Müderris, Ce-

zayir ve Trablusgarb kads olup ders

ve fetva vermeye mezun oldu. Rama-
zan 1022'de (Ek:m-Kasm l6l3) Tu-

nus mevleviyeti /erildi. Sene sonun-

da vefat etti. Fâzl ve zâhiddi. (III.

508)

Ali Efendi (MaJ^idisî) Ganim Efen-

di'nin olu olup 920'de (1514) M-
sr'da dodu. Kahire'de Hanefî âlim-

lerinin en üstünü ve Hanefî müftüsü

oldu. 18 Cemaziyelâhir 1004-'de (18

ubat 1596) vefat etti. Fâzl, airdir.

Simya ve kimya ilmine vâkft. Hadm
Hafz Paaya bir simya oyunu gös-

terdi. Kendi oluna bu ilmi ögrettiyse

de baz adamm haremine tasallut ey-

lemekle onu Dâ:ul-emare'de er'an

cezalandrd. Nebrü'l-faik fi erhi
Kenzfd-Dakâik ile çeitli ilimlerde

tasnifat vardr. (J'l. 503)

Ali Efendi (Mamazâde Alisi) Mü-
derris olup Cemaziyele\^^el lOSl'de

(Mart-Nisan l622 ) Trablusam, sonra

Bosna mollas oldu. Cemaziyelevvel
1035'de (ubat 1626) vefat etti. Salih,

âbiddi. (III. 510)

Ali Efendi (Mantkî) Müderris, am
müftüsü olup Rsbiyülâhir 1006 'da

(Kasm 1597) vefat etmitir. (III. 504)

Ali Efendi (Muradzâde) Müderris

ve Cemaziyelevvel 1259'da (Haziran



1843) Mara mollas oldu. Sonra vefat

etti. (III. 567)

Ali Efendi (Muradzâde) eyh Meh-

med Efendi'nin oludur. Mustafa Pa-

a bunun için bir tekke yapmtr. Bu

senelerde (1760'lar) vefat etti. (III.

541)

Ali Efendi (Makka) Maliyeden ye-

tiip Irak ve Acem defterdar oldu.

940'da (1533/34) skender Çelebi'nin

vefatna sebep olup 950'de (1543)

vefat etti. (IIL 497)

Ali Efendi (Matta'zâde) Seyyid Zey-

nelâbidîn Efendi'nin(-^) oludur.

Müderris, Haleb kads ve Müeyyed-

zâde Abdurrahman Efendiye damad

oldu. 94l'de (1534/35) vefat eyledi.

Olu Âk Pr Mehmed Çelebi'dir(-^).

(IV. 559)

Ali Efendi (Noktac) Midillilidir.-M-

sr'da eyh Ü/eys-i Halvetî'nin müri-

di olup eyhlerdendir. 985'de (1577)

vefat etti. Âli;. ve dervi huyluydu.

(III. 501)

Ali Efendi (Pamakç) Mehmed
Efendi'nin oludur. Zilhicce 1048'de

(Nisan 1639) dodu, Seyyid Alizâde

Seyyid Efendi'nin torunudur. Müder-

ris ve Kudüs mollas olup Ramazan

1101 'de (Haziran 1690) nakibüleraf

ve evvâl'de (Temmuz 1690) stanbul

payesi oldu. a'bân 1102'de (Mays

1691) Anadolu payesi olmu, a'bân

1103 'de (Nisan-Mays 1692) Rumeli

kazaskeri olup Rebiyülevvel 1105'de

(Kasm l693) azledilmitir. Cemaziye-

levvel 1106'da (Ocak 1695) nakibü-

leraflktan azledilerek Bulak arpal-

gyla Msr'a gönderildi. Döndükten

sonra Cemaziyelevvel 1112'de (Ekim-

Kasm 1700) ikinci defa Rumeli ka-

zaskeri olup Zilhicce 1113'de (Mays

1702) azlolundu. 1115'de (1703) Edir-

ne'de teklif edilen eyhülislâml ka-

bulden kaçnd. Ramazan 1115'de

(Ocak 1704) eyhülislâm olup evval

1118'de (Ocak 1707) azledildi. Muhar-

rem 1119'da (Nisan 1707) Sinop'a sü-

rüldü. Muharrem 1122'de (Mart 1710)

döndü. Cemaziyelevvel'de (Temmuz)

ikinci defa eyhülislâm oldu. 4 Mu-

harrem 1123'de (22 ubat 1711) vefat

etti. Kemâl Paazâde'nin kabri kar-
snda defnedildi. Âlim, fâzl, muhak-

kik, hazrcevap, edip, güzel ahlâk sa-

hibi, Nakibendî, cömert ve mürüv-

vetliydi. Fkhta Mecmua'si vardr. O-
lu Abdullah' Efendi'dir. (III. 527; IV.

901)

Ali Efendi (Samgî^âde) eyh Ah-

med Efendi'nin müridi ve Bursa'da

Msrî Dergâh eyhi idi. 1 180'de

(1766/67) vefat etti. Fakih ve fâzld.

(IIL 542)

Ali Efendi (Sandalczâde) stanbul-

ludur. Müderris, Üsküdar ve Bagdad

mollas oldu. a'bân 1118'de (Kasm
1706) vefat etti. Dindard. (IIL 526)

Ali Efendi (San) Mehmed Efendi'-

nin olu ve Hoca Ömer Efendi'nin

kardeidir. Müderris, 1028'de (I6l9)

Mekke mollas olup sonra Edirne pâ-

yesiyle arpalk verildi. Rebiyülevvel

1038'de (Kasm 1628) vefat etti. Eyüp'

de medfundur. Sertdi. Be vakitte Fâ-

tih Camii'ne giderdi. Muhsin, mük-

rimdi. Olu Mehmed Efendi 'dir(->).

(III. 511)

Ali Efendi (Sar) Dârüssaâde yazc-

s olup 1099'da (1688) Edirne'de ve-

fat etti. (IIL 518)

Ali Efendi (San) Kayserilidir. Ka-

lemden yetiip kethüda kâtibi, ll60'

da (1747) ruznâme-i sân, ll65'de
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(1752) ikinci defa kethüda kâtibi,

1170'de (1756/57) cizye muhasebeci-

si ve ewâl 1172 'de (Haziran 1759)

ehremini oldu. Azilden sonra 1175'

de (1761/62) silahdar kâtibi olup 24

Zilka'de 1176'da (6 Haziran 1763) ve-

fat etti. Atik Ali Paa kabristanma def-

nedildi. (IIL 541)

Ali Efendi (Seyyid) Erzurumludur.

Müderris olup n92'de (1778) vefat

etmitir. Merkezefendi'de medfun-
dur. (IIL 546)

Ali Efendi (Seyyid) Mehmed Paa'

mn imam olup müderris, Edirne mol-

las ve 1198'de (1784) Mekke mollas

olup sonra vefat eylemitir. (III. 548)

Ali Efendi (Seyyid) Yetiip hâce-

gândan olmu ve kasapbalk etmi-

tir. Receb 1238'de (Mart-Nisan 1823)

Arabaclar Klas bina emini, ev-
vâl'de (Haziran 1823) piyade muka-
belecisi oldu. 11 Rebiyülâhir 1243'de

(1 Kasm 1827) vefat edip ehzade
Türbesi'ne defnedildi. (III. 561)

Ali Efendi (Süahdarzâde) Siiahdar-

ehriyârîlerden birinin oludur. Hâce-

gândan olup 1224'de (1809) mevkûfa-

tî olmutur. Bu senelerde (1810'lar)

vefat etti. (III. 555)

Ali Efendi (Sofçu eyhzâde) Aya-
ldr. Müderris, Kayseri ve Tire molla-

s oldu. 1032'de (1623) vefat etti. Ule-'

mâdandr. (IIL 510)

Ali Efendi (emlzâde) Müderris

olup 1263'de (1847) vefat eylemitir.

Üsküdar'da medfurdur. (III. 569)

Ali Efendi (erif) erif Gâlib Efendi'

nin oludur. Babasnn vefatndan
sonra stanbul'a geldi. ltifata mazhar

olarak 1250 (1834/35) ylma kadar ha-

yatta kalp sonra vefat eylemitir. (III.

564)

Ali Efendi (erifzâde) Müderris,

Edirne kads ve Muharrem ll60'dan

(Ocak 1747) balamak üzere Mekke
mollas oldu. Tevcihinden 4 gün son-

ra Muharrem 1159'da (ubat 1746)

vefat etti. (III. 536)

Ali Efendi (Trpan) Maliyeden yeti-

ip defterdarlkla taraya gitti. 1000'

de (1591/92) yeniçeri kâtibi olup

sonra yine defterdarlkla kayrld.

1012'de (1603/C4) Ekmekçizâde akçe

tahsiline gidince ordu defterdarl

vekâletinde bulundu. Sonra vefat et-

ti. (III. 506)

Ali Efendi (Tlirbe eyhi) Serhad

den çkp stanbul'a geldi. Nureddin-

zâde'den kalbini temizleyip hacca

gitti. Sigetvar'daki Süleymaniye türbe

ve zaviyesine eyh oldu. 1006'da

(1597/98) davetle Satrc Mehmed Pa-

a'nm Ordusuna gelip ikindi namaz-
nn dördüncü rekâtnda vefat etti.

Mürid-i kâmildi. Es'üetü'l-Hikem^ ri-

salaler ve ta'likat gibi eserleri vardr.

(III. 504)

Ali Efendi (Uyânî) zmit'de Lok-

manlar köylüdür. Bagdad'da okudu.

Bursa'da sultan müderrisi olup Muhar-

rem 1112'de (Haziran-Temmuz 1700)

vefat etti ve Pnarba'na defnedildi.

Fâzl ve aklî ilirierde mahir bir pirdi.

Olu Uryânîzâde Mehmed Efendi'

dir(-^). Torunlarndan Mustafa Efendi

ile Mehmed Arif Efendi(->) vardr.

Aziz Efendi, Vahid Efendi, Hayrulah

Efendi- ve Mehmed Efendi de torun-

lanndandr. (III. 523)

Ali Efendi (Uz,n) Müderris, Galata,

1088'de (1677) Bursa mollas oldu.

Muharrem 1089 da (Mart l678) vefat

etti. Orada mahkeme yaknnda med-
fundur. Bütün ilimlerde söz sahibi ol-

duundan fâzl denmitir. Eseri yok-



tur. Ya 72. idi. Olu Mehmed Efen-

di^dirC^). ClI. 516)

Ali Efendi (Uzun) Fâtih Camii dersi-

amlarndan olup müderris olmutu.

Dilinin uzunluu yüzünden kendi-

siyle arkada dersiam Evliya Efendi

Alâiye'ye ve memleketine gönderilip

(1810larda) orada vefat ettiler. Ali

Efendimin olu mevâlîden Mehmed
Zihnî Efendi'dir. (III. 556)

Ali Efendi (Ümmüveledzâde) Aziz

Efendi 'nin olu olup 930'da (1524)

dodu. Müderris ve Safer 980 'de (Ha-

ziran-Tenmuz 1572) Haleb mollas

oldu. O sene Zilhiccesinde (Nisan

1573) vefat eyledi. Fâzl, Arapça ve

Türkçede nünî idi. Risale-i Seyfiye,

Risale-i Kalemiye, Risaîe-i emsiyeyi

yazmtr. (III. 501)

AU Efendi (Vâsi AUsi) 950'de (1543)

vefat etti. Âim ve airdir. (III. 497)

Ali Efendi [Velî) zmirlidir. Müderris,

Trabzon müftüsü oldu. Zilka'de 972'

de (Haziran 1565) vefat etti. (III. 499)

Ali Efendi (Velî Efendizâde) Emin
Mehmed E.'endi'nin(-^) oludur. Ye-

niçeri kale:.rL bahalifesi olup 1202'

de (1787/88) vefat etti. (I. 405)

Ali Efend (Yedekçizâde) Kalem-

den yetierek hâcegândan oldu.

1136'da (1723/24) Tophane sarnc

binasna memur oldu. evval ll40'da

(Mays 1728) sipah kâtibi ve sonra

bamuhasebeci oldu. 15 Safer 1146'

da (28 Temmuz 1733) vefat etti. Ka-

racaahmet Mezarl'na defnedilmi-

tir. Torunlarndan Tâhir Efendi 1201'

de (1786/87), Mehmed Nazif Efendi

1208'de (1793/94) vefat eyledi ve ya-

nma defnedildi. (III. 533)

Ali Efendi (Zeytunîzâde) Kadlar-

dan Zeytuni Kasm Efendi'nin olu-

dur. Müderris olup Cemaziyelevvel

979'da (Ekim 1571) vefat etti. Fâzld.

(III. 500)

Ali Efendizâde bak. Es'ad Mehmed
Efendi; Mehmed Efendi; Muhyiddin

Efendi (Seyyid); Sinanî Abdülbaki

Efendi

Âlî Emin Efendi Kalemden yetiip

40 sene memuriyetlerde bulundu. z-

mir'de emlâk memuru ve ûlâ evveli

iken 12 Receb 1311^de (19 Ocak
1894) vefat etti. (III. 292)

Ali Emir Efendi Adanaldr. Müder-

ris, Trabzon müftüsü, sonra Tebriz

mollas oldu. Gence, Tebriz ve Nah-

cvan'a ikier defa molla oldu. 1015'

de (1606/07) azledildi ve ardndan

vefat etti. Âlimdi. (III. 507)

Ali Emir Efendi (Sâhib-i Tac) Mü-

derris ve Amasya müftüsü olup Rebi-

yüle\^'^el 10l4'de (Temmuz-Austos

1605) vefat eyledi. (III. 506)

Ali Enver Efendi Hac Enverî Sa'

dullah Efendi'nin(—^) oludur. Mek-

tübî kaleminden yetiip hâcegândan

ve Divan- Hümâyûn beyiikçisi ol-

mutur. 1225 'de (1810) Haremeyn
muhasebecisi oldu. Sonra baka gö-

revlerde bulunup 7 Rebiyülev^^el

1235'de (24 Aralk 1819) vefat etti.

Haydarpaa'da medfundur. (I. 441)

Ali Es'ad Paa Kapcba ve çerde

babugluguyla Trablus mutasarrf ve

sonra mîrimîran oldu. 1242'de (1826/

27) azledilmi ve sonra vefat etmitir.

(m. 562)

Ali Eref Efendi Tâhir Mehmed
Efendi'nn("-^) olu, sudûrdan Abdür-

rahim Efendi'nin torunudur. Müder-

ris olup 1206'da (1791/92) vefat eyle-

di. Fâtih'de dedesinin yanma defne-

dildi. (III. 242)
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Ali Faiz Efendi Kütahyaldr. Devri-

ye mollas olarak 1264 (1848) ylma
doru vefat etti. (III. 569)

Ali Fakih L Mehmed'in (Fâtih) (hd.

1451-1481) çobanbasi olup bir mes-

cid yapt. (III. 494)

Ali Fâzl Bey zniklidir. Husrevzâde

Bâlîmin torualarmdandr . Zeamet sa-

hiplerinden olup Belgrad ve Bagdad

seferlerinde bulunduktan sonra tari-

kata girdi ve memleketinde yalnzl-

a çekildi. III. Mehmed devri (1595-

l603) sonlarnda istanbul'a gelip Süt-

lü ce'de oturdu. Vezirler ve ulemâ zi-

yaretine gitti. Birçok defa saraya da-

vet olunup meclisinde önemli hik-

met ve kelâm konulan tartlrd.

1012'de (1603) L Ahmed'in khç ku-

anma törenini icra eyledi. 1018'de

(1609). vefat eyledi. Eyüp'de türbe

266 hariminde medfundur. Su'lûkiye er-
hi^ Kaza ve Kader Risalesi, anlal-

mas güç meseleler hakknda risalesi

vardr. (III. 507/08)

Ali Fâzl Efendi Zenbilli Ali Efen-

dimin olu Fuzayi Efendi'ye nisbeti

dolaysyla 'Tuzayl Alisi" denirdi.

Müderris olup a'bân 101 4'de (Aralk

1605) vefat eyledi. Fâzld. (III. 506)

Ali Fehim Efendi Edirne müderris-

lerinden olup 1276'da (1859/60) Bey-

rut ve 1280'de (1863/64) Kürdistan

mollas olmutur. Bu senelerde

(18601ar) vefat etti. (III. 571)

Ali Fuad Bey Âlî Mehmed Emin Pa-

a'nm ilk oludur. Mektûbî-i hariciye

ve âmedî kalemlerine çerag olunarak

a'bân 128
5
'de (Kasm-Aralk 1868)

. mütercim-i ev^^el oldu. Rebiyülâhir

1286'da (Temmuz 1869) mektûbî-i

hariciye olup Cemaziyelâhir 1288'de

(Agustos-Eylül 1871) azledilip 1289

(1872) ortalarnda ikinci defa atand.

Rebiyülâhir 129rde (Mays-Haziran

1874) Divan- Hümâyûn âmedcisi

olup Ramazan 1292'de (Ekim 1875)

ûrâ-y Devlet azas, Receb 1293'de

(Austos 1876) azaliga ek olarak ûra
bakâtibi oldu. Rebiyülâhir 1295'de

(Nisan 1878) bâlâ ile mâbeyn-i hü-

mâyûn bakâtibi, Zilka'de'de (Kasm)
ûrâ-y Devlet azas, a'bân 1296'da

(Temmuz-Austos 1879) ikinci defa

mâbeyn-i hümâyûn bakâtibi olup

a'bân 1297'de (Temmuz 1880) û-
râ-y Devlet azas, 1299 (1882) bala-

rnda maarif- umumiye nâzn, sene-

nin sonlarnda vergi emini oldu. 16

ev\^âl 1302^de (29 Temmuz 1885)

vefat eyledi. Süleymaniye'de babas-

nn yannda medfundur. Âlim, fâzl,

Franszca bilir ^'e siyasete vâkft. Ba-

bas gibi alçak gönüllü olup sesi ince

ve titrekti. (IIL 578)

Ali Gâlib Paa (Babanl) Süleyman

Paa'nm oludur. Topçu Mekte-

bimde okuyarak zabit çkmt. Yük-

selerek hassa ':opçu livas olup bir

hayli sene bulundu. 14 a'bân 1307'

de (5 Nisan 1890) vefat eyledi. yi

huylu ve yumuakt. Ya 601 geç-

mitir. (IIL 58i:

Ali Hâbî Efendi Bursahdr. Müderris

iken 22 Cemaziyelâhir 102rde (20

Austos I6l2) ^^efat etti. Güzel ahlâk

ve salâh ile mehurdu. Bursa'da sey-

yidlere saygy görünce, "Bu gece rü-

ya gördüm" clyerek yeil sarnp
meydana çkt. (HI. 508)

Ali Hadi Bey Yükselerek Bolu müte-

sellimi olup 12-;4'de (1828/29) Boa-
zn Anadolu ciheti muhafz oldu. Ar-

dndan vefat eyledi. (IIL 563)

Âlî Hasan Efendi Trabzon'da Görele

ulemâsndan ömer Efendimin olu-



dur. Divan kalemi hulefalnda, zmir

dare Meclisi bakâtipliinde bulu-

duktan, Âlî Paa, Süleyman Paa ve

Sâmî Bekir Paa'ya divan kâtibi ol-

duktan sonra stanbul'a gelerek Kavâ-

im Komisyonu bakâtibi, Bursa 'da Di-

van- Temyiz reisi ve telgraf ve posta

nezâreti muavini olmu ve 11 Rama-

zan 1305'de (22 Mays 1888) posta ve

telgraf nâzn ve balâ olup 26 Cemazi-

yelewel 1313'de (14 Kasm 1895) ve-

fat eylemitir. Mevlânâkaprda defne-

dilmitir. Arapça, Farsça, Franszca ve

talyanca'ya vâkf, kâtip, tedbirli ve

zengindi. Oullarndan Rifat Bey ad-

liye memur.anndan iken kendinden

evvel ve Mazhar Bey telgraf memurla-

rndan iken babasndan 15 gün sonra

vefat eylemilerdir. Olu Enver Bey,

Beyolu mutasarrfdr. (III. 292)

Ali Hasib Efendi (Dervi) Tiryaki

Mehmed Paazade Seyyid Hâim
Efendi'nin oludur. Babâli'den yeti-

ip hâcegândan oldu. Cebeciler kâti-

bi, sonra mektûbî-i sadr- âlî oldu. 12

Ramazan 1209'da (2 Nisanl795) vefat

etti. Üsküdar'da medfundur. Olu
Mehmed Hâim Bey'dir(-+). (III. 551)

Ali Haydar Bey (Melek Paazade)
Abdülkadir Sey'in oludur. Müderris,

ewâl 125Ç^da (Kasm 1843) Galata

kads, Muharrem 1268'de (Kasm
1851) Filibe mollas, 1271'de (1854/

55) Mekke, 1279'da (1862/63) stan-

bul payesi v^e 1 evval 1284'de (26

Ocak 1868) stanbul kads olup

1287'de (1870/71) vefat etti. Yahya

Efendi Türbesi'nde medfundur. Bilgi-

li, alçakgönüllü, yumuak huylu, sen-

li benli konuur, ta'lik hattmda ustay-

d. (III. 572)

Ali Haydar Paa Balkesirlidir. 1235'

de (1819/2C) dodu. 184l'de (1825/

26) askere ginni, 1281'de (1864/65)

ordu miralay, liva ve ferik olduktan

sonra Cemaziyelev^^el 1289'da (Tem-

muz 1872) Dâr- ûra reisi ve sonra

hassa reisi oldu. O sene Zilhicce'de

(ubat 1873) tekrar Dâr- ûra reisi ve

sonra 129 T'de (1874) kodra valisi

olup 1295'de (1878) orada aniden.ve-

fat etmitir. yi bir idareciydi. (III. 575)

Ali Hlmî Efendi Mavrokordato ai-

lesinden olup Müslüman olduktan

sonra Aa Hüseyin Paa'nn dairesin-

de yetimitir. Zengin olduundan
irket-i Hayriye'nin kuruluunda mü-
dür olmu, bir aralk azledilmise de

tekrar getirilmi ve senelerce bu mü-
dürlükte bulunup 1295 (1878) ylma
doru vefat eylemitir. Kanbur ve

akllyd. (III. 575)

Ali HÜmî Efendi eyh olup 1 Receb

1295'de (1 Temmuz 1878) vefat etti.

Haydarpaa'da medfundur. (III. 575)

Ali Hlmî Paa Msr beylerinden

olup Msrl Mehmed Ali Paaya ket-

hüda olmutur. Mîrimîran olup 1274'

de (1857/58) vefat eyledi. Süleymani-

ye'de medfundur. (III. 570)

Ali Hoca Çelebi Tacirdir. Bir mescid

bânîsidir. Minberini L Selim (hd.

1566-1574) koydu. (III. 495)

Ali llhânû Bey (Çelebi Mustafa Pa-

azade) Çelebi Mustafa Paa'nn(-^)

oludur. 125 5 'de (1839) Yeniehir ve

1262'de (1846) Edirne mollas olup

Rebiyüievvel 1263'de (ubat-Mart

1847) vefat etti. Olu Hasan Tahsin

Bey'dir(-^). (III. 569; IV. 466)

Ali lmî Efendi Sadâret mektûbî ka-

lemi halifelerinden olup 1240'da

(1824/25) hacelikle büyük kale tezki-

recisi oldu. Bu senelerde (1820 '1er)

vefat etti. (III. 560)

267



268

Ali Kabil Efendi Müderris, Mara ve

Atranos mollas oldu. Ramazan 1023'

de (Ekim I6l4) vefat etti. Güzel ah-

lâk sahibi ve saf kalbliydi. (IIL 508)

Ali Kâimi Efendi Trhalaldr. Kar-

dei Ca'fer Kemâl Efendi'den okuyup
Halveti oldu. Molla Güranî Zaviye-

si'nde eyh oldu. lOlO^da (1601/02)

Ayasofya vaizi oldu. Âlim, fâzldr.

(III. 506)

Ali Kapdan Tersane beylerinden

olup 1184'de (1770/71) Çememde de-

niz savanda ehid oldu. (III. 543/44)

Ali Kemâli Paa air Timur Fennî

Efendi'nin oludur. Trabzon'da Hazi-

nedarzâde Osman Paa ve Abdullah

Paa ve sonra Damad Halil Pasa'va

divan kâtibi olmutur. Sonra sadâret

mektûb kalemine girip 1268'de

(1851/52) zmir ticaret reisi, 127rde
(1854/55) âmedî hulefâs, 1274'de

(1857/58) ehremini , muavini, 1276'

da (1859/60) Muhacirin Komisyonu
azasndan, 1278*de (1861/62) mîrimî-

ranlkla Aydn, 1279'da (1862/63) Si-

nop, 1282'de (1865/66) Erzincan,

1283^de (1866/67) Bâyezid, 1286=da

(1869/70) Van, 1289^da (1872) Edir-

ne, 1290^da (1873) Bingazi, 1293^de

(1876) Bâyezid mutasarrf olmu,
sonra Erzurum'da idare-i askeriye re-

isi olup Rumeli beylerbeyi payesi ol-

mutur. 1294'de (1877) Trabiusgarb

valisi, 1295'de (1878) Anadolu muha-
cirin iskân memum, sonra Bingazi va-

lisi, 130rde (1883/84) Yanya, 1302'

de (1884/85) Manastr, sonra Musul
valisi olup sonra Zekiye Sultan 'a ve

Esma Sultan'a kethüda oldu. 1307'de

(1889/90) ntihab-i Memurin Komis-
yonu reisi olup 1310'da (1892/93)

Konya valisi olmu ve 23 Ramazan
1315'de (15 ubat 1898) vefat etmi-

tir. lim ve fazilet sahibi, güzel konu-
an, afif bir zat idi. (IV. S64:/65)

Ali Kethüda Gelibolu Tersanesi ket-

hüdas olup Venedik seferinde ehid
oldu. Yerine ke:hüdâ olan Bostan-

zâde dahi elçilikle giderken Venedik-

liler tarahndan Ç44'de (1537/38) e-
hid edilmitir. (IIL 497)

Ali Kethüda Saryer'de bir mescid

yapt. (IIL 511)

Ali Koç Aa Kars'ta yeniçeri aas
olarak kapcba olmutur. Bu sene-

lerde (1830'lar) vefat etti.- (IIL 564)

Ali Mahvî Efendi Unkapan'nda bir

kurukahvecinin oludur. Arapça
ilimleri ve özellikle Farsçay örendi.
Farsçadaki derin bilgisinden dolay
"Acem" lakab verildi. Enderun'a
Farsça hocas olup sonra ehzadelere
de Farsça hocas olmutu. 11. Abdül-

hamid'in tahta çkmasndan (1876)

sonra mükâfâten müderris, molla ve
sonra Mekke, s:anbul, Anadolu ve
Rumeli payelerini elde etmi ve 14

a'bân 1300'de (30 Haziran 1883) ve-

fat eylemitir. Y^-hyâ Efendi Tekke-

si'nde medfundu:. Âlim, alçakgönül-

lü, }nmuak, zarif ve airdi. (III. 577)

Ali Mansûrî Efendi Msddr. Köp-
rülüzâde Mustafa Paa'ya beyliinde
intisapla sadraza nlgmda imam ol-

du. Kütüphanede hâfz- kütüb ve

muhaddis olup 1102'de (1690/91) II.

Süleyman'n annesi Sâliha Sultan için

Süleymaniye Türbesi'nde kurrâ eyh-
lii verildi. 1128'ce (1716) eyhülkur-
râ oldu. 1134'de (1722) vefat etti. Üs-

küdar'da Harmanlk'ta medfundur.
Muhaddis, nahvî ^di. Eseri, bin beyit-

11 ^/^2>'e'dir. (IIL 530/31)

Ali Mecdur Efendi Müderris ve

Trabiusam mollas olup 1045'de

(1635/36) vefat et:i. Fâzldr. (III. 512)



Ali Mehdi (erif) Seyyidlerden olup

Mekke emiri kaymakam iken Zilhic-

ce 1308'de (Temmuz 1891) orada ko-

leradan vefat e^' lemistir. (III. 582)

Ali Melmed Bey Giritli Mustafa Nailî

Paa'nm beine- olu olup küçük ya-

ta binba ve sonra tercüme ve âmedî

halifesi olup baoasyla Girit'de bulun-

du. Cemaziyele"A^el 1291'de (Haziran-

Temmuz 1874) Divan- stinafa aza

olup 1293'de (STö) vefat eylemitir.

Yakkl ve gençti. (III. 574)

Ali Mehmed Bey (Mahrukîzâde)

Nasûhzâde Ali :":^aa'nm olu olup ba-

basnn yanmasndan dolay bu nâm
almt. Muhasebe-i Maliye azas, eb-

niye müdürü ve tekrar muhasebat

azas olarak 1290'da (1873) vefat ey-

ledi. Yumuak huylu ve olgun bir zat

idi. Olu Cafer Bey ve efik Bey, da-

mad Girit vali müaviri smail Bey'

dir. (III. 573)

Ali Mehmed ;afendi Trabzonludur.

Uzun diye mehur fâzl bir dersiam

ve müderris idi. 1250'de (1834/35)

vefat eylemitir. Eyüp'de medfundur.

Olu Mehmec Zihnî Efendi'dir(-^).

(III. 565)

Ali Mehmed Efendi umnuiudur.

Mekteb-i rfaniye ve Divan kalemiyle

Serasker ve Tophane kalemlerinde

bulundu. 1265'de (1849) Mühendis-

hane bakâtibi ve sonra istihkâm me-

murluguyla Tulcaya gidip dönüte

Esliha Komisvonu kâtibi, 1287'de

(1870) Edirne rüsumat ve sonra Erzu-

rum rüsumat aâzr, 1295'de (1878)

Cemile Sultan Kethüdas ve ûlâ sm^
evveli ve 1306'da (1889) ilâveten rüsu-

mat azas olup 3 Cemaziyelâhir 1309'

da (4 Ocak 1892) vefat etmitir. Eyüp'

, de medfundu:-. Eski tavra balyd.
(III. 578)

Âlî Mehmed Emin Paa Msrçarl
Ali Rzâ Efendi'nin olu olup 23 Rebi-

yülewel 1230'da (3 Mart 1815) Mer-

canaga Mahallesi'ndeki evinde do-
du. 4 Zilka'de 1245'de (27 Nisan

1830) Divan- Hümâyun ve 1247'de

(1831/32) mühimme ve 1252'de

(1836/37) tercüme kalemlerine girip

bu sene içinde rütbe-i râbia ile Viya-

na Elçilii ikinci kâtibi, a'bân

1253'de (Kasm 1837) rütbe-i sâlise

ile Divan- Hümâ^oln tercüman olup

ardndan rütbe- sânîye verildi. 1254'

de (1838) rütbe-i mütemayiz ile Lond-

ra Elçilii müstearl vekâleti ve mas-

lahatgüzad, 1255'de (1839) ûlâ s-

nf- sânîsi ile hariciye müstearl ve-

kâleti, Cemaziyelâhir 1256'da (Aus-

tos 1840) ûlâ rütbesi snf- e\^^eli ile

hariciye müstear, Zilka'de 1257'de

(Aralk 1841/Ocak 1842) Londra bü-

yükelçisi, Zilka'de 126rde (Kasm

1845) Meclis-i Vâlâ azas ve 23 ewâl
126l'de (25, Ekim 1845) hariciye nâ-

zn vekili, 15 Zilhicce 126l'de (15

Arahk 1845) beylikçilik eklenerek

hariciye müstearl ve 7 cA'vâl

1262'de (28 Eylül 1846) bâlâ rütbe-

siyle hariciye nâzn olup Muharrem

1264'de (Aralk 1847) vezir oldu. O
sene 18 Cemaziyelev^'^e^de (22 Nisan

1848) azledilip 26 Receb'de (28 Hazi-

ran 1848) Meclis-i Vâlâ reisi, 13 Ra-

mazan'da (15 Temmuz) ikinci defa

hariciye nâzn olup 19 evA^âl 1268'

de (26 Haziran 1852) de sadrazam ol-

mu ve o sene 19 Zilhicce'de (3 Ekim

1852) azledilmitir. 7 Rebiyülâhir

1269'da (18 Ocak 1853) zmir valisi

olup Ramazan'da (Haziran 1853) isti-

fa eyledi. 21 Receb 1270'de (19 Nisan

1854) Bursa valisi olup 5 Muharrem

127rde (28 Eylül 1854) valilikle bir-

likte yeniden açlan Mecls-i Tanzi-
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mat'a reis olmu ve 3 Reblyülevver

de (24 Kasm 1854) bu memuriyetler-

le birlikte üçüncü defa hariciye naz-
r ve Receb'de (Nisan 1855) Viyana

Konferansrna memur ve 16 a'-
bân'da (4 Mays 1855) ikinci defa

sadrazam olup 10 evvâl'de (26 Hazi-

ran) Viyana'dan geidi. 25 Cemaziye-
levvel 1272'de (2 ubat 1856) Paris

Kongres'nde murahhas- evvel olup

25 evvâFde (29 Haziran 1856) dön-

dü. 4 Rebiyülev\^el 1273'de (2 Kasm
1856) azledilip 8 Rebiyüle^^el'de (6

Kasm) dördüncü defa hariciye nâzn
olduysa da istifa ederek 16 Rebiyü-

le^^^ei'de (12 Kasm) Mecâlis-i Âli-

ye'ye memur edildi. 12 Zilhicce 1273'

de (3 Austos 1857) beinci defa Ha-
riciye nâzn olup 25 Cemaziyelevvel

1274'de (11 Ocak 1858) üçüncü defa

sadrazam oldu. Rebiyülevvel 1276 'da

(Ekim 1859) azlolunup o sene 1 Ce-

maziyelâhir'de (26 Aralk 1859) Mec-
lis-i Tanzimat reisi olup 15 Zilka'de

1276'da (4 Haziran 1860) ilâveten sa-

dâret kaymakam, 26 Rebiyüle\^^el

1277'de (12 Ekim 1860) kaymakam-
lktan ayrlp iki gün sonra ilâveten

hariciye nâzn vekili oldu. 6 Muhar-
rem 1278^de (14 Temmuz 1864) altn-

c defa hariciye nâzn olarak riyaset-

ten ayrld. 29 Muharrem'de (6 Aus-
tos 1861) dördüncü defa sadrazam
oldu. O sene 19 Cemaziyele\a^erde

(22 Kasm 18Ö1) sadâretten azledilip

yedinci defa hariciye nâzn oldu. 5

ewâl 1283'de (10 ubat 1867) be-

inci defa sadrazam oldu. Cemaziye-

lâhir 1284'de (Ekim 1867) Girit taraf-

na memur oldu. ev\^âl 1284'de (u-
bat 1868) dönerek Zilka'de'de (Mart)

ilâveten ve sekizinci defa hariciye nâ-

zn oldu. 1288 (1871) balarnda has-

talanp 2-3 ay hastalk devam etti ve

21 Cemaziyele\^el 1288'de (8 Aus-
tos 1871) vefat eyledi. Süleymaniye'

de annesinin yanma defnedilmitir.

Siyasî ileri iyi bilir, yumuak huylu,

afif ve doa: idi. Oullarndan Ali Fu-

ad Bey, vefat etmitir. Dier olu Re-

id Bey, def:er-i hakan nezâreti mu-
avini, küçük: olu Rzâ Bey, padiah
yaveri olarak binbadr. Damadlar
Salâhaddin Bey'le piyade dairesi

ikinci reisi smail Paazade mîrlivâ

Nâzm Paa dr. Mercan 'da olup ev-

velce yanm olan Ya'kub Aa Camii'

ni ve Girit vilayetinin merkezi olan

Hanya'da Hünkâr Meydan adl yer-

de kârgir bir muvakkithane ina eyle-

mitir. Türkçe ve Franszca resmî ya-

zmalardaki ustal herkesçe kabul

edilmitir. El yazs da güzeldi. Seçili

ve kafiyeli ^^azar, iir dahi söylerdi.

(III. 290/91)

Ali Mehmed Nurî Efendi Ispartal-

dr. Müderris, Girit, Ramazan 1279'dâ

(ubat-Mart 1863) Mekke, Muharrem
1283'de (Ma;/s-Haziran 1866) Mekke
mollas oldu. Orada vefat etmitir.

(III. 571)

Ali Mest Sultan I. Bâyezid (Yldrm)
zamannda (1389-1402) ran'dan Bur-

sa'ya göçmütür. Orada zaviye yapt.

Vefatnda teld^esinde defnedildi. Er-

mi saylanlardandr. (IIL 493)

AU Mehedî 825'de (1427) Baysun-

gur Mirza zamannda bulunan nes-

ta'lik hattnn üstadlanmn en mehur-
larndan ve mucitlerinden olup stan-

bul'da bu tür yaz yazanlarn üstad
olmutur. 923'de (1519) vefat eyledi.

64 yamdayc. (III. 495/96)

Ali Mereb Efendi (lmî yeeni)
Days sudûrdan lmAhmed Efen-

di'nin yardmyla müderris, sonra

molla, Mekke kads olup 13 Muhar-



rem 1189'da (l6 Mart 1773) stanbul

kads oldu. Azilden sonra 1190'da

(1776) vefat ett:.. Olu Merebzâde

Abdurrahman Ecendi ve torunu Ali

Râif Efendi, sudürdandr. Kznn o-
lu eyhülislâm Mehmed Arif Efen-

di'dir. (IIL 546)

Ali Mîr (Tebrizî) Nesta'lik hattn

bulan kii olup 858'de (1454) vefat

etti. (III. 494)

Ali Muhlis Be3- Hafz Nurî Mustafa

Paa'nn(-^)'torunu, Tâhir Ömer Bey'

in(->) oludur. 1227'de (1812) do-
du. Enderun'da hazine kâtibi, sonra

Ni ve Konya defterdar olup 1268'de

(1852) vefat etmitir. airdir. (IV. 464)

Âlî Mustafa Çelebi Geliboluludur.

Mülâzimîn-i ilmiyeden olup sonra si-

pahi, srasyla sipahi kâtibi ve sonra

Erzurum deftercan ve Cidde beyi ol-

du. 1008'de (1599/1600) Cidde'de ve-

fat eyledi. Âlim, airdir. Eserieri: Tuh-

fetü'i-Uak, Mior ü Vefa, Ravzatü'l-

letâif Enîsü'l-Kalb, Sad Kssa ve His-

se, Râhatü'n-Nüfûs, Nâdirü'l-Meha-

rib, Heft Meclis. Sigetvar Fethi, Tuh-

fetü's-Sulehâ, Zübdetü't-Tevârîh, Me-

nâkîb- Hüneruerân ki, Türkçe ve

Farsça 34 eseri ^'ardr. (IIL 290)

AH Mücib Efendi (Hafz) Âir Efen-

di'nin kethüdas ve kad idi. Ramazan

1226'da (Eylül-Ekim 1811) vefat etti.

Rumelihisar'ncla, Kayalar'da med-

fundur. (III. 555)

Ali Müstakim Çelebi Sipahiler kâti-

bi, 1006'da (15'-)7/98) Rumeli muha-

sebecisi olup sonra vefat eyledi. (ÎII.

505)

Ali Nakka Tirnurleng bunu küçük-

ken ran'a götürmekle nak örenip

Anadolu'ya döndü. Nakl eyeri ilk

bulan budur. Sanatnda mahirdi. O-

lu, defterdar Osman Efendi' dir. (IIL

494)

Ali Nâzm Paa Askerlikten yetie-

rek mirliva oldu. 1270'de (1853/54)

Rus savanda Köstence'de yaraland

ve ehid oldu. (IIL 569; IV. 901)

Ali Necib Paa Ricalden Hüsnî

Bey'in küçük kardeidir. Kalemden

yetierek hâcegândan oldu. 1237'de

(1821/22) kalyonlar kâtibi ve kardei

Mora'ya gidince vekâleten çaAOiba

ve a'bân 1240'da (Mart-Nisan 1825)

cebehane nâzn ve sonra ilâveten vü-

zerâ kap kethüdas, 1243'de (1827/

28) tophane nâzn, Muharrem 1244'

de (Nisan 1829) defterdar- kk- ev-

vel ve evvâl'de (Nisan 1829) sadâret

kethüdas ve 1246'da (1830/31) ikinci

defa defterdar- kk- ev^el olup Ce-

maziyelâhir 1251'de (Ekim 1835) me-

muriyeti kaldrld ve kendisi de

10.000 kurula aynld. Cemaziyelâhir

1253'de (Eylül 1837) mühimmat-
harbiye nâzn ve Rebiyülâhir 1255 'de

(Haziran-Temmuz 1839) vezir rütbe-

siyle valide sultan kethüdas, Cemazi-

yelâhir'de (Austos) hazine-i hassa

nâzn oldu. Sene sonunda azledildi.

1256 sonunda (1841 ba) Meclis-i Vâ-

lâ azas ve Rebiyülâhir 1257'de (Mays-

Haziran 1841) ikinci defa mühim-

mat- harbiye nâzn oldu. 11 Rebiyü-

levvel 126l'de (20 Mart 1845) vefat

. eyledi. Eyüp'e defnedildi. Tedbirli,

güçlü, iffetliydi. (IIL 568)

Ali Ne'et Efendi (Gülzemanî-

zâde) Arif Efendi'nin oludur. Mü-

derris iken 14 Ramazan 1252'de (23

Aralk 1836) vefat etmitir. Akraba-

sndan Mehmed Salim Efendi müder-

ris idi. Olu Mustafa Re'fet Efen-

di'dir(->). (IIL 565)

Ali Niyaz Efendi (Karaba) Anado-

lu'da Aksarayl a'bân'm oludur. Vâ-
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Z ve müderris oldu. Otuz sene kadar

ilim öretti, sonra Kayseri'de ifaiye

müderrisi ve müftü oldu. Hakkmda is-

natlarda bulunulduundan Edirne'ye

çarld. snatlarn iftira olduu anla-

lnca îstanhuPda oturmasna izin veril-

di, mi'de (1699/1700) vefat etti.

Topkapfda medfundur. Muhaddis ve

müfessir olup baz Kur'an âyetlerine

ve dier limlere dair müstakil risale-

ler yazmtr. Torunu mehur Torun

Mehmed Efendi'dir. (III. 522/23)

Ali Nyâzî Efendi (Kara) Kengnl-
dr. Müderris ve dersiam olup reisül-

mukarrirîn olmutu. 5 Cemaziyelâhir

1299'da (24 Nisan 1882) vefat eyle-

mitir. Kâgarî Tekkesi yaknma def-

nedildi. Fâzldr. (III. 577)

Ali Niyâzî Efendi (Karaba) Kayse-

ri müftüsü ve müderris olup Safer

nSB'de (Nisan-VIays 1774) stan-

bul'da vefat etti. Topkap'ya defne-

dildi. (III. 545)

AH Nizami Paa 1237"de (1821/22)

Nide'de domutur. Mekteb-i Harbi-

ye'den 1255 'de (1839) çkp Viyana'da

örenimini tamamlayarak liva ve ferik

olarak bir hayli zaman Beigrad ve

baka yerlerde komiserlik etmitir.

1294 (1877) ortalarnda Mekteb-i Mül-

kiye ve ardndan Mekteb-i Sultanî'ye

müdür olarak ksa süre sonra ayrlm,
1297'de (1880) A^ezir rütbesi elde ede-

rek Tefti- iVskerî Komisyonu'nda ve

askerî hizmette 9 Muharrem 13 11 'de

(23 Temmuz 1893) ömrünü tamamla-

mtr. Sultan Mahmud Türbesi bahçe-

sinde medfundur. (IIL 578)

Ali Nurî Efendi Müderris, iki kere

Filibe ve Bosna mollas olup 1 5 Rebi-

>âilâhir 1272'de (25 Aralk 1855) vefat

etti. ehzâdeba'nda medfundur.

(III. 570)

Ali Nutkî Dede (Seyyid) 1190'da

(1776) Yenikap Mevievîhanesi eyhi
olup 1219'"da (1804/05) vefat eyledi.

airdir. Olu Aodürrahim Dede'dir.

(III. 553)

Ali Paa Timurta Paa'nm oludur.

Timurleng'e babasyla birlikte esir

olup kurtuldukan sonra bey oldu.

Sonra beylerbeyi ve vezir oldu. 830'

da (1426/27) ve:at eyledi. (III. 493)

Ali Paa Kapdan Hayreddin Paa'nm
ogullarndandr. 979'dak (1571/72)

savata Çorum, Karahisar, Ankara,

Nibolu, nebaht, Sakz, Midilli, Sa-
ck, Biga ve skenderiye beyleri, Gü-

labi Ahmed Bey, Mimarzâde Ahmed
Bey, Firdevsî Bey, Abdülcebbar Bey,

Hzr Bey, Karabatak Bey, Ali Bey ve

avlak Bey'le, tersane emini, kethü-

das ve mehur kapdanlardan Dom-
dom Mehmed, Ali ve Süleyman ile

birlikte ehid olmutur. (III. 500/01)

Ali Paa II. SeÜmn nedimlerinden

olup çavu olmu, sonra görevle s-

kenderiye'ye gidip gelmi ve güç sa-

hibi olarak mîrimîran, Budin ve son-

ra Rumeli beylerbeyi ve daha sonra

smihan Sultan'^a evlenerek padiah

damad olmutur. e\^^âl 992'de

(Ekim 1584) vezir olup sonra yine

Budin valisi oldu. 995 'de (1587) azlo-

lunduysa da haberin ulamasndan
önce vefat etmitir. (III. 502)

Ali Paa Suba;;, stanbul aas ve

Kocaeli beyi, sonra Kars, Revan ve

Nahcvan beylerbeyi olup 990'da

(1582) ran taraflarndaki savalarda

bulundu. 995 (1587) ylma doru ve-

fat etmitir. (III. 502)

Ali Paa Haydar Paa'nm oludur.

Bu da kardei gibi beylerden olup

yükselerek beyerbeyi oldu. Serdâr-



dan izinsiz Sever Paa ile ranllarla

harbedip 10l4^de (l605/06) ehid ol-

du. (III. 507)

Ali Paa stika .net Efendi'nin damad
idi. ewâl 102;3'de (Ekim I616) yeni-

çeri aas oldu. Ksa süre sonra Bos-

na beylerbeyi oldu. Bosna'da harpde

azndan \airulup ehid oldu. (III.

508)

Ali Paa Kesk: nlidir. Yeniehir mirli-

vas olup Bagdad seferinde 1044'de

(1635) vefat etci. htiyard. (III. 512)

Ali Paa ehici Arslan Paa'nm olu-

dur. Beylerden olup 1046'da (I636/

37) Temevar beylerbeyi oldu. 1047'

de (1637/38) E.umeli beylerbeyi olup

sonra kubbe veziri oldu. Ksa süre

sonra emekli olup 1048'de (1638/39)

vefat etti. (III. 512)

Ali Paa Kayseri hânedamndandr.

Bu senelerde Cl690'lar) Kayseri mu-

tasarrf olmu ve sonra, da vefat eyle-

mitir. Torunu Ebûbekir Paa' dr. (III.

521)

Ali Paa Niaelidir. Enderun'a girip

çukadar iken kapcba ve 1094'de

(1683) Ankara beyi oldu. 1095'de

(1684) Trablusam valisi, 1098'de

(1687) Konya, llOO'de (1688/89) ikin-

ci defa Ankara, llOl'de (1989/90)

Musul valisi olup 1103'de (1691/92)

azlolundu ve sonra vefat etti. (III. 521)

Ali Paa Arra\at Rüstem Paa'nm

kardeidir. n06'da (1694/95) Hersek

mutasarrf olmutur. Birkaç sene

sonra vefat etmitir. (III. 521)

Ali Paa Rodosludur. Gedikli mütefer-

rikalardandr. Zilka'de 1107'de (Hazi-

ran 1696) Karcisi sancayle Azak mu-

hafz olup oralarda vefat etti. (III. 521)

Ali Paa Arna\atdur. Koca Halil Pa-

a'nm akrabasndan olup Mara bey-

lerbeyi oldu. 1103'de (1691/92) harp-

te yaralannca paal kaldrlmtr.

Sonra yeniden paa yaplp 1109 'da

(1697/98) lbasan mutasarrh olmu
ve sonra vefat eylemitir. (III. 522)

Ali Paa Tunus daylarndan olup

1108'de (1696/97) Cezayir beylerbeyi

oldu. Zilhicce 1115'de (Nisan 1704)

azledildi. Yerine Acem Ali Paa geçti.

(III. 526)

Ali Paa Çorluludur. Kara Bayram

Aa vastasyla Enderun'a girdi. Ce-

maziyelevvel 1112'de (Ekim-Kasm

1700) silahdar olup 1115'de (1703/

04) vezirlikle saraydan çkp Emine

Sultan ile evlendi. Cemaziyelâhir

1115'de (Ekim 1703) kubbe veziri ve

beinci vezir, ardndan Haleb valisi

ve a'bân'da (Arahk 1703) kubbe ve-

ziri oldu. Cemaziyelâhir lll6'da

(Ekim 1704) Trablusam valisi olup

a'bân^da (Aralk 1704) kubbe veziri

ve Muharrem 1117'de (Mays 1705)

Teke sanca has verildi. 1118'de

(1706) sadrazam oldu. Rebiyülâhr

1122'de (Haziran 1710) azlolunup

Kefe eyaleti verildi ve yolda Midilli

adasna çevrildi. 1123'de (1711) vefat

etti. Ya 40' aknd. Zeki, olgun, so-

nunu gören, temkinli, vakur ve sabr-

lyd. Atik Ali Paa'da "Hrka-i erife"

dairesini yapt. Simkehane'ye naklo-

lunan darbhane yerine cami, medre-

se, imaret ve kütüphane yapt. Tersa-

ne sahilinde de cami, hamam, adr-

van ve üç çeme yapp sefer mühim-

matn hazrlad. Olu brahim Bey

1134'de (1722) vefat ederek babas-

nn kütüphanesi önüne defnedildi.

(III. 526)

Ali Paa Zülfikâr Efendi'nin kardei-

dir. 1127'de (1715) Sivas beylerbeyi

olup orduya katld. Mora Kes teli ku-
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satmasnda 1127 'de (1/15) ehid ol-

du. (IIL 528)

Ali Paa Pazarköyü yaknnda Arna-

\at Gölü kenarnda Soloz köyünde
oturan baz paalarn kethüdâlm-
dan emekli Hac Hasan Aa'nm olu-
dur. Küçüklüünde Enderun'a girip

yetierek srkâtibî, e\^^âl 1115'de

(ubat 1704) rikâbdar olup Zilhicce'

de (Nisan) çukadar ve a'bân 1116'da

(Aralk 1704) silahdar oldu. 112rde

(1709) ikinci vezir ve Kbns valisi ol-

du. Muharrem n23'de (ubat-Mart

1711) Kbrs'dan istifa etti. 11 25 'de

(1713) rikâb kaymakam iken Rebiyü-

lâhr 1125 'de (Mays 1713) sadrazam

oldu. Zilka'de'de (Kasm-Aralk 1713)

III. Ahmed'in kz Fatma Sultan ile ev-

lendi ve Mora yi fethetti. Sonra Nem-
çe üzerine sefer çknca o tarafa da

serdâr- ekrem olarak gitti. Zilka'de

11 28 'de (Ekim-Kasm 17l6) ehid ol-

du. Bilgili, air, sözeri, güzel ve güler

yüzlü ve cesurdu. A^^^ansaray'da Ç-
narl Mescidi'ni ihya eyledi ki, yak-
nndaki kabrin sahibinin, rüyasnda

yaplmasn istedii rivayet edilir. Va-

radin seferine çkt gece Yataano-
lu Camii imam Vâsk brahim Efendi,

rüyasnda bu msra söyledi: ''Bu kab-

ri eyledi ihya, ehid Ali Paa'\ Üvey
babas smail Safa Paa ve yeeni ri-

calden Hâim Ali Bey'dir. (III. 528/29;

IV. 901)

Ali Paa Serasker Hac Mustafa Pa-

a'nm oludur. Kapicba ve 1127'de

(1715) mîrimîranlikla Kars muhafz
oldu. Bu senelerde (1720 '1er) vefat

etmitir. (III. 532)

Ali Paa Rumeli'de Menlik'te doup
il Mustafa'ya baçukadar oldu. 1115'

de (1703/04) kapicba ve Çorlulu

Ali Paa'nm sadrazamlnda ça\a-

bai, 1120'de ;i708) Yeniehir sanca-

ve sonra Benefe muhafz, evval

1128'de (Eylül-Ekim 1716) Rumeli

beylerbeyi olmu ve evval 1130'da

(Eylül 1718) /.nadolu valisi ve Zilhic-

ce 1134'de (Eylül 1722) Cidde valisi

ve eyhülharem oldu. Zilka'de 1135'

de (Austos 1723) Cidde'de vefat et-

ti. Salih, dindar ve arbalyd. Bu-

lunduu eyalederde hareketi bee-
nilmi olup Cidde'de ekyay ceza-

landrd, (m. 331)

Ali Paa Eyylbî Hasan Paa'nm o-
ludur. Nihavend mutasarrf ve mîri-

mîran oldu. 1138'de (1725/26) Musul

beylerbeyi oldu. Il4l'de (1728/29)

ehrizor valis:- olup orada vefat eyle-

di. (III. 532)

Ali Paa Selim Giray'm yetitirmesi

olup Krm hanlarna vezir ve müa-
vir oldu. Il4lde (1728/29) mîrimîran

rütbesiyle Yenikale muhafz oldu.

Orada vefat ecmitir. (IIL 532/33)

Ali Paa Moralidir. Eski Saray balta-

clarndan olup yükselerek Cemaz-
yele\^"el lllCda (Eylül 1704) mirâ-

hûr- sân, 1117'de (1705/06) kapc-
lar kethüdas. Cemaziyele\^.^el 1123'"

de (Haziran-Temmuz 1711) ikinci de-

fa mîrahûr- sinî, 1124''de (1712) ça-

\Tiba, 11 26' da (1714) mîrahûr- ev-

vel, 1127'de (1715) üçüncü defa mî-

rahûr- sani, Rebiyüle\^'"el 1129'da

(ubat 1717) i -cinci defa mirâhûr- ev-

vel, Receb'de (Haziran) vezir rütbe-

sivle rikâb ka^^makam ve Zilhicce'de

(Kasm 1717) kubbe veziri oldu. Ce-

maziyeiâhir ..130'da (Mays 1718)

Anadolu valiliiyle orduya gönderil-

di. 1131'de (1"19) Haleb, o sene Kan-

diye, 1132-'de (1720) Van, 1133'de

(1721) Musul, sonra Agrboz, a'bân
1737'de (Nisan-Mays 1725) tekrar



Kandiye, Safer li38'de (Ekim 1725)

Msr ve Cema::iyeiâhir'de (ubat

1726) tekrar Kandiye valisi olup

a'bân 1138"de (Nisan 1726) azledil-

di. Sonra Resmo ..Tiutasarnf olup Re-

biyüle\n'^el ll43x-e (Eylül-Ekim 1730)

Ö2 valisi oldu. Azledildikten sonra

stanköy'de ikar.aete memur oldu.

Sonra tekrar Hanya, oradan yine

Kandiye ve 1147 'de (1734/35) Adana
valisi olup bu srada vefat eyledi. Ka-

biliyediydi. (III. 534)

Ali Paa Trabzor ludur. Tersane bey-

lerinden olup 1149 'da (1736/37) mî-

rimîranlk ile kapdan- derya olmu-
tur. O sene içinde vefat eyledi. Ka-

smpaa'da yapm oîdugu mekte-

binde defnedildi. (III. 534)

Ali Paa Sar Mustafa Paa'nm olu-

dur. Kapciba oldu. Zilka'de

1158'de (Aralk :.745) mîrimîranlkla

Akehir mutasarrf olup daha sonra

vefat etmitir. (III. 536)

Ali Paa Se^yic. Hâim Efendi'nin

kardeidir. Çavudar kâtibi, Rebi^oilâ-

hir ll40'da (Kas:m-Aralk 1727) tez-

kire-i sân oldu. Rebi)njle\"v^el 1143'

de (Eylül-Ekim 1"30) süvari mukabe-

lecisi olup 1144de (1731/32) Tiflis

defterdar, Rebiyülevvel 11 45 'de

(Austos-Eylül 1"32) tophane nâzn,

Muharrem ll47^de (Haziran 1734)

ikinci defa tezkire-i sânîve ardndan

tezkire-i eweL 1150'de (1737/38) ri-

kâb reisülküttab oldu. Ordunun dö-

nüünde 1153'de (1740) defter emini

olup azledildikten sonra 1155'de

(1742) ikinci cefa defter emini,

1156'da (1743) y ne reis vekili, sonra

yeniçeri kâübi evval 1159'da

(Ekim-Kasm 1745) süvari mukabele-

cisi, eA^^âl ll6rde (Ekim 1748) ciz-

ye mukabeleci.^ i olup Muharrem

ll63'de (Aralk 1749) tevkiî oldu.

Il65'de (1752) vefat eyledi. Bilgili bir

zat idi. (III. 537; IV.901)

Ali Paa Badad valisi Süleyman Pa-

a'nm kölesi ve sonra kethüdas ol-

du. Zilhicce 11 75 'de (Temmuz 1762)

vezirlikte Badad ve Basra valisi ol-

du. e\^^âl 1177'de (Nisan 1764) vefat

etti. Râmb Pasa bunu sadakatinden

dolay seçmiti. Akll, olgun, cömert

ve cesur olup iyi hizmet umulurdu,

(m. 541)

Ali Paa Tersanede yetiip tersane

kethüdas olmutur. Karabagî Süley-

man Paa'nm yallndan dolay kap-

danlk ilerine bakt srada baz kötü

halleri iitilince 1177'de (1763/ 64) ad
geçen kapdanhkdan azlolunmu ve

bu da idam edilmitir. (III. 541)

Ali Paa Topal Osman Paa'nm da-

mad Sar Mehmed Paa'nm oludur.

Il40'da (1727/28) dodu. Babasyla

gezip vefatnda stanbul'a geldi ve

buradan Yeniehir'e gidip yerleti.

Zilhicce ll68'de (Eylül 1755) kapci-

ba olup Cemaziyele\^^"el 11 71 'de

(Ocak 1758) mîrimîran rütbesiyle Se-

lanik mutasarrf oldu. Azilden sonra

1179'da (1765/66) derbendler babu-
u oldu. 1180'de (1766/67) azledildi

ve rütbesi alnd. Muharrem 1181'de

(Haziran 1767) paal geri verildi ve

eski görevine döndü. 1182'de (1768/

69) vezir rütbesiyle Selanik valisi ve

1185'de (1771/72) nebaht ve 1186'

da (1772/73) Mora ve sonra Trhala

valisi oldu. 17 Safer 1191 'de (27 Mart

1777) orada vefat etti. yi ahlâk sa-

hiplerindendir. (III. 545/46)

xAli Paa Dastanldr. Yükselip

1182-1183 (1768-69) tarihlerinde za-

hire mübairi olduundan mehur
olup yarar asker tedarikiyle baz yer-
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lerde zahire nakline memur oldu.

îsakç'da anbar emini olarak kapc-
balk verilmitir. Cema2iyele\^el

1184'de (Eylül 1770) vezirlikle sakç
seraskeri ve Cemazyelâhr 1184'de

(Ekim 1770) Silistre valisi, Muharrem

1185'de (Nisan-Mays 1771) Tutrakan

muhafz ve Zilka'de'de (ubat 1772)

Silistre valisi ve Rusçuk seraskeri, Ce-

maziyelei'-^^el 1187'de (Austos 1773)

ordu çarhacs ve o sene Recebinde

(Eyiül-Ekim 1773) Karasu seraskeri,

sonra 1187'de (1773/74) Bosna, ev-
val 1188'de (Aralk 1774) Rumeli,

1190'da (1776) Anadolu, 1191'de

(1777) ikinci defa Bosna, Cemaziye-

lâhir 1192'de (Temmuz 1778) Vidin,

1193'de (1779) üçüncü defa Bosna

ve sonra Sivas valisi oldu. 1194

(1780) sonlarnda vefat eyledi. Murad

Paa Camii'nde medfundur. Gayet

dindard. (III. 547)

Ali Paa Çatalcaldr. Muhsinzâde

Mehmed Paa'nm yannda yiitlik

gösterip binbalkla orduya memur
oldu. Sonra kapcba ve Balya mu-
hafz ve e\^^âl 1185 'de (Ocak 1772)

vezirlikle Agrboz muhafz ve Mora

valisi oldu. Sonra Haleb valisi oldu.

Kötü hallerinden dolay cezalandr-

lp vezirlii kaldrlarak Kayseriye

gönderildi. 1189"da (1775) vezirlii

geri verilip Köstendil ve Hüdavendi-

gar valisi olarak Özi muhafz oldu.

Sonra Dobruca ekyasn cezalandr-

makla görevlendirildi ve Silistre vali-

si olup oradan Vdin muhafz oldu.

24 Zilhicce 1196^da (30 Kasm 1782)

vefat etti. Çou zaman omçlu, tehec-

cüd namaz klar ve eyhlere çok iti-

bar ederdi. (III. 547)

Ali Paa Çerkesdir. Badad valisi Sü-

leyman Paa'nn kethüdas a- e dama-

d oldu. 1212'de (1797/98) Lahsa'da

harp edip 14 Receb 1219'da (19 Ekim

1804) vezir rütbesiyle Badad ve

Basra valisi oldu. 14 Cemaziyelâhir

1222'de (19 Austos 1807) vefat etti.

45 yanda olup edip, zeki, cesur ve

vakurdu. Bir medrese ina edip oraya

defnedildi. Bu srada eski vali kethü-

das Nasif Aa ile bunun kardei Ab-

bas Aa da vefat ettiler. (III. 554)

Ali Paa îzniklidir. Hayreddin Pa-

a'nn torunlarndan olup Halil Ha-

mid Paa onu oradan getirterek 1198'

de (1784) basbaki kulu yapt. Receb

1199'da (Mavs 1785) azledildi, îz-

nik'e gittikten sonra yine getirtilip

mirâhûr- sân ve sonra kapclar ket-

hüdas, 12 Ramazan 1206'da (5 Mays
1792) vezirlikle sadâret kaymakam
olup 17 ev\'ârde (8 Haziran 1792)

Anadolu valisi oldu. Cema2iyele\"A^el.

1208'de (Aralk 1793) Konya valisi

olup Kütahya'dan hareket ettikten az

sonra vefat e:ti. Akll, tedbirli, sonu-

nu düünürdü. Olu Nurî Bey, 3 Ce-

maziyelâhir 1223'de (27 Temmuz
1808) vefat et;i. Karacaahmet'de med-

fundur. (III. 550)

Ali Paa Darendelidir. Hurid Pa-

amn silahdar olup mîrimîran rütbe-

siyle îzmit mutasarrf ve 1222 "de

(1807) Nide mutasarrf olup 1224'

de (1809) vezirlikle Konya valisi ol-

du. Oradan ayrlm ve sonra vefat

eylemitir. (III. 556)

Ali Paa zvorniklidir. Eraftan oldu-

u için 1223 'de (1808) mîrimîran rüt-

besiyle ZA^orik mutasarrf ve 1228'

de (1813) Bcsna valisi olup 1230'da

(1815) azledi'di. Orada vefat etmitir.

(III. 556)

Ali Paa Gürcüzâde Seyyid Halil Pa-

a'nm oludur. Kapcba ve mîrimî-



ran olduktan sonra 1223'de (1808) ve-

zir rütbesiyle Erzurum valisi ve sonra

SiA^as valisi olclu. 1232 (1817) ylndan

sonra vefat eylemitir. (III . 556)

Ali Paa Bosna beylerinden olup mî-

rimîran olmu ve bir aralk serkeane

hareketlerde bulunup affedilmiti.

Bu senelerde Cl8201er) vefat etti. (III.

559)

Ali Paa Benderlidir. Gençliinde

orada bir suç ileyince Hotin'e gidip

eraftan Ali Aga'ya balanmt. Sonra

Laz Ahmed Paaya brail'de iken si-

lahdar oldu ve birlikte Erzurum'a gi-

dip kapcba oldu. Onun vefatnda

dönerek Gümülcine mubayaacs ve

sonra mîrimîran olup ardndan Rebi-

yülâhr 1227'de (Nisan-Mays 1812)

Edirne mutasarrf ve ordu çarhacs

oldu. Ardndan vezir olarak Çldr va-

lisi oldu. Cemaziyelâhir 1236'da (Mart

1821) sadrazamla getirildi. 1 Receb'

de (4 Nisan) stanbul'a geldi ve idare-

yi ele ald. 9 Receb 1236'da (12 Nisan

1821) azledilerek Rodos'a sürülmü

ve orada vefat etmitir. Cenazesi Ka-

racaahmet'e cefnedildi. Ya 50'yi a-

kn, igüzar ve cesurdu. Kardei, ka-

pcba Halil Bey'dir. (III. 557/58)

Ali Paa M-^raldr. Kapcba ve

mîrimîran olup 1223'de (1808) Han-

ya muhahzi, 3 evval 1227'de (10

Ekim 1812) ^'ezir rütbesiyle Rumeli

valisi, 1231'de (1816) Belgrad muha-

fz, sonra Ni valisi oldu. 1236'da

(1820/21) vefat etmitir. Hazinedar

Mehmed A%c. ve vekilharc Ali Aa
kapcba oldular. (III. 557)

Ali Paa Tepedelen âyân Velî

Bey'in oludur. Babasnn vefatnda

Ohri â'yâmna, sonra Kurt Paa'ya

balanp oralarda cesaret gösterince

Kurt Paa'nm tavsiyesiyle mîrimîran-

lk ile Yanya mutasarrf oldu. Kurt

Paa'nm vefatnda olu brahim Paa
onun yerini tutamad. Ali Paa onu

yannda tutarak kendisi Yanya, Yeni-

ehir, Manastr ve Selanik valisi olmu
ve 200'den fazla çiftlik edinip Fransz-

larla harpde galip gelince Cemaziye-

lev\'^el 1225'de (Haziran 1810) mükâ-

faten vezirlik verilmitir. Zilhicce

1226 (Arahk 1811/Ocak 1812) Rume-

li valisi ve seraskeri oldu. Sonra Ru-

meli valisi dieri olup derbendât ne-

zâreti unvan verildi. Receb 1236'da

(Nisan-Mays 1820) derbendât nezâ-

retinden azledilip Yanya valiliinde

brakld. 1237'de (1821/22) vefat etti.

Silivrikap'da evladyla medfundur.

Savalarda hizmet etti. Ya 80 'i akn-
d. Muhtar Paa, Velî Paa, Mehmed
Paa ve Salih Paa, Muhtar Paa'nm
olu Hüseyin Paa ve Velî Paa'nm
oullar Selim Paa ve smail Paa bu-

nun evlât ve torunlardr. (III. 558)

Ali Paa Lâz Ahmed Paa'nm silah-

dar olup 1234'de (1819) mîrimîran-

hkla Çldr ve 1239'da (1823/24) Ço-

rum mutasarrf oldu. Bu senelerde

(1820'ler) vefat etti. (III. 559)

Ali Paa Rusçuklu zzet Ahmed Pa-

a'nm oludur. Enderun'da yetierek

tülbend aas olmutur. 26 Ramazan

1226'da (4 Ekim 1811) birden silah-

dâr- ehriyârî oldu. 23 Safer 123
3
'de

(2 Ocak 1818) azlolunup 25 Cemazi-

yelâhir 1238'de (9 Mart 1823) vezir-

likle sadrazam oldu. Ancak ilerini

Aa Hüseyin Paa'ya brakarak vakit

geçirip istifa etmesiyle 8 Rebi^öilâhir

1239'da (1 Aralk 1823) azledildi ve

Tekfurdag'na gönderilip e\^^ârde

(Haziran 1824) Konya valisi oldu.

1243'de (1827/28) vezirlii kaldrla-

rak Maltepe'de çiftliinde oturdu.
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YlA^^ (1828) padiahn huzuruna

çkp iltifat buyunldu. Cemaziyelâhir

1244'de (Arahk 1828) vezirlikle Ak-

deniz Boaz muhafz oldu. Ksa sü-

re sonra orada aniden vefat etti. Yu-

muak, iyi huylu, asil, akll, cömert,

zekiydi. Babasndan kalma 300 kese

geliri olup silahdarlktan azlinde dahi

ma'zullere mahsus senelik y^z bin

kuru tutar tayinat ile Ortaköy'de sa-

hilhanesinde oturmutu. Ya 60'a

yaknd. Oullar olup torunlarndan

biri Ferik smail Paa'dr ki, mabeyin-

ci ve yaver olmutur. Kz Afif Beyin

zevcesi Behiye Hanm, 1306 'da

(1888/89) vefat etti. Ondan torunlar,

Cemiyet-i Rüsumiye azasndan Afif

Beyzade Ahmed Bey'dir. Ali Paa'nm
kardei Abdurrahman Bey, 1229'da

(1814) vefat eyledi ve Vefa kabrista-

nna defnedildi. (III. 561/62)

Ali Paa Karsldr. 1212'de (1797/98)

Küçük Hüseyin Paa maiyetiyle Pas-

banzâde muharebesinde bulundu.

Mükâfâten mîrimîranlkla Aksaray

mutasarrf, 1221'de (1806) Köstendil

ve 1223'de (1808) Ohri mutasarrf

olup 1224=de (1809) vezirlik verildi. O
senenin e\^^^âlinde (Kasm 1809) tek-

rar Aksaray ve sonra Çirmen mutasar-

rf olup muharebede sekiz yerinden

yaraland. 1 Rebiyülâhir 1226'da (25

Nisan 1811) ordu kaymakam olup

sonra ehirkö\ai muhafz oldu. 1232'

de (1817) vezirlii kaldrlarak Edirne'

de oturmas emrolundu. Orada 1246'

da (1830/31) vefat etmitir. Yeeni Si-

lahor Mehmed Aga'ya 1226'da (1811)

kapcbalk verildi. Kayn Memi
Bey'e de kapcbalk verilmiti. Sa-

vamay bilir ama idarede yeteneksiz-

di.'dll. 563)

Ali Paa Yükselerek hassa mirlivas

oldu. Sonra Tuna sevâhili memuru

olup Ramazan 1264 'de (Austos

1848) vefat etmitir. (III. 569)

Ali Paa Topçu beylerinden olup

mühendishane livas oldu. 1265 'de

(1849) vefat etti. (III. 569)

Ali Paa îstoliçelidir: Arnavut beyle-

rinden olup mîrimîran olmutu. Rebi-

yülâhir 1248'ae (Eylül 1832) .vezirlik

verildi. a'bfm 1248'de (Ocak 1833)

Hersek vais; olup Receb 1267'ye (Ma-

ys 1851) kadar orada kald. Bamsz
hareket etrreye baladn serdâr-

ekrem Ömer Paa görünce o ay idam

edildi. Olu airlerden Rüstem Rifat

Bey kapcba olarak babasndan
sonra 5-10 sene kadar yaad. Dieri

Hafz Rdvan Paa'dr. (III. 569)

Ali Paa 1229'da (1814) doup 1242'

de (1826/27) askere girmi, 1279'da

(1862/63) Hvâ olmu 1286'da (1869/

70) levazm reisi olmutur. Daha son-

ra vefat eyledi. (III. 573)

Ali Paa 1226'da (1811) domu, or-

duya girmi v^e 1271'de (1855) Hvâ ol-

mutur. Sul:an Abdülaziz devrinde

(1861-1876) vefat eylemitir. (III. 573)

Ali Paa Beinci Kolordu mirlivala-

rndan olup 3 Rebiyüle\^^el 1299'da

(23 Ocak 1882) vefat etti. (III. 576)

Ali Paa Bahriyeden yetiip 1286'da

(1869/70) miralay ve sonra mirliva

olmutu. 8 Rebi\âilewel 1299'da (28

Ocak 1882) vefat etti. Ya 60'a ya-

knd. (III. 576)

Ali Paa Gosinelidir. Arna^a^t olup

geçen savata (1877-78 Osmanl-Rus

sava) vigitik söstermistir. Bu saye-

de mîrimîrsn ve askerlie geçerek

mirliva oldu. Cemaziyelâhir 1305'"de

(ubat-Mart 1888) ecel-i kaza ile ve-

fat etti. Hamiyetli bir zat idi. Hizmeti

takdir olun^nak üzerine türbe yapl-

mas fprmar. bu^aruldu. (III. 580)



Ali Paa am'da vefat eden miralay

Üsküdarl Hasan Eey'in olu olup

kardei liva Mahmud Paa ile 1268'de

(1851/52) askerlie girip hayli müd-

det padiah maiyetinde çavu ve ya-

ver olduktan sonra livâlga kadar

yükselmitir. Jandarma kumandan
ve nihayet levazm reisi ve ferik ola-

rak 1305'de (1887/38) vefat eyledi.

Hizmet ehliydi. "Merdaneci" diye lâ-

kap alm.ür. (IIL 579)

Ali Paa Örfî PaaT_n oludur. Mek-

tûbî-i sadr- âli'ye girerek Kapdan

Mehmed Ali Paa'ya divan kâtibi ol-

du. Sonra âmedî hulefâsndan olup

Muharrem 1285'de (Mays 1868) Al-

tnc Daire reis vekili ve ûrâ-y Dev-

iet'e aza oldu. 1286da (1869/70) nâ-

fia müstear, Cemaziyelâhir 1288'de

(Austos-Eylül 1871) zabtiye müste-

ar ve o sene Recebinde (Eylüi-Ekim

1871) Rumeli pâye^iyle Erzurum ve

Ramazan'da (Kasm-Aralk 1871) Trab-

zon valisi olup Rebiyülevvel 1289'da

(Mays 1872) azledddi. Sonra Kudüs

mutasarrf olup Cemaziyelâhir 1289

(Austos 1872) sonlarnda ehremini

ve Cemaziyele\n^ei I290'da (Temmuz

1873) Paris elçisi olup Ramazan 1292'

de (Ekim 1873) azledildi. O sene Zil-

ka'desinde (Aralk 1875) ûrâ-y Dev-

let azas, ardndan icraat azas, Zilhic-

ce 1294'de (Aralk 1877) vezir rütbe-

siyle Hersek valisi, döndükten sonra

1295 (1878) balarnda ûrâ-y Devlet

reisi olup, Receb 1297'de (Haziran

1880) azledildi ve :.299'da (1882) z-

mir valisi oldu. ISO'de (1883/84) ay-

rlmtr. 1306 balannda (1888 sonla-

n) Beyrut valisi olu 3 1 Receb 1306'da

(3 Mart 1889) oraca vefat etti, Na'
getirilip Erenköyü'ne defnedildi. Dil

bilir, zeki ve tedbirliydi. (IIL 580)

Ali Paa Topçu Mektebi'nden yetie-

rek sanayi alay miralay iken birkaç

sene önce mirliva oldu. Cemaziyelâ-

hir 1307 sonlarnda (Ocak-ûbat

1890) ^efat etti. Uyank bir adamd,

Kâgarî'ye defnedildi. (lîl. 581)

Ali Paa (Abul) Mehmed b. Ali'nin

oludur. Tunus'un ileri gelenlerin-

den olup day tarafndan tevkif edil-

miti. Il45'de (1732/33) kurtulup Tu-

nus beyi oldu. 1175 (1761/62) ylma
doru vefat eylemitir. (IIL 538/39)

Ali Paa (Alev) Cezayirli Hasan Pa-

a'mn adamlarndandr. Mîrimîran,

sonra vezirlikle Anadolu valisi oldu,

smail harbinde çarhac olup Rebiyü-

levvel 1204'de (Kasm-Aralk 1789)

Adakale'ye yardma memur oldu.

Sonra Vidin valisi oldu ve 1208'de

(1793) azlolunup Çirmen sanca ile

dalar ekyasn cezalandrmaya me-

mur oldu. Cemaziyele\^^erde (Aralk

1793) Konya eyaleti ilâveten verildi.

Cemaziyelewel 1209'da (Aralk 1794)

Anadolu valisi oldu. Ancak Gelibolu'

da durmas emrine uymayp Anado-

lu'ya geçmesi yüzünden vezirlii kal-

drld ve Balkesir'de ikamet ettirildi.

Bu halinden piman olup vezirliinin

iadesini istemekle affolundu. 1210'da

(1795/96) Diyarbekir valisi oldu. 1212'

de (1797/98) Pasbanolu üzerine, or-

duda görevlendirildi. 3 Cemaziyelev-

vel 1213'de (13 Ekim 1798) kötü ha-

linden dolay idam edildi. Karacaah-

met'e defnedildi. Cesurdu. (IIL 551)

Ali Paa (Arab) Enderun'da kilerci-

ba olup 1091 'de (1680) azledilerek

Rodos, sonra paalkla Hamid muta-

sarrf oldu. 1094'de (1683) harbe git-

ti ve sonra ehrizor, 1097'de (1686)

Musul beylerbeyi oldu. 1103'de (1691/

92) Krkkilise mutasarrf olup sonra

vefat etti. (IIL 520)
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Ali Paa (Arabac) Ohrilidir. Baha-

drzâde'nin oludur. Medresede oku-

yup icazet ald. Valide Sultan kethü-

das ahin Aaya imam oldu. Hem-
ehrisi Halil Paa'mn yanma varp

Lefke kads oldu. Sonra mesleini

deitirip Kamaniçe defterdar oldu.

Daha sonra Köprülüzade Mustafa Pa-

a'mn dairesine girip sadrazamhgmda

kethüdas oldu. Rebiyülevvel llOl'de

(Aralk 1689) yeniçeri aas, a'bân
1102'de (Mays 1691) vezirlikle sadâ-

ret kaymakam oldu. 6 Ramazan 'da

(3 Haziran 1691) sadrazam oldu. Re-

ceb 1103'de (Mart-Nisan 1692) azle-

dilerek Gelibolu'ya, bir ay sonra ora-

dan Rodos'a gönderildi. l6 a'bân
1103'de (3 Mays 1692) vefat etti. id-

det, hiddet, ilim ve fazilet sahibiydi.

Kötü bildii adamlar araba ile gön-

dermesi, böyle isimlenmesine sebep

olmutur. (III. 520)

Ali Paa (Atl Beyzade) Mehmed
Paa'mn oludur. Beylerden olup

1102'de (1690/91) Basra valisi olmu
ve 1115'de (1703/04) azledilmi, ha-

lefi Aç Mehmed Paa'mn vefatnda

o senenin sonunda ikinci defa Basra

valisi olmutur. 1117'de (1705/06)

azledilmi ve Badad'a bir merhale

kaldnda vefat etmitir. (III. 525)

Ali Paa (Bayrakdar) Beylerden

olup 1126'da (1714) emekli oldu.

n29^da (1717) vefat etmitir. (IIL 528)

Ali Paa (Baytarolu) Besnilidr.

ran savalarnda ie yarayp 1044'de

(1634/35) ekya Rum Mehmed'i elde

eylemekle ödüllendirilerek Mara
beylerbeyi oldu. 1045'de (1635/36)

vefat etti. (III. 512)

Ali Paa (Benefe) Tersane beyle-

rinden olup 1096'da (1685) kodra
sancayla ikinci kapdan oldu. Deniz

hizmetlerinde bulunduktan sonra ve-

fat etti. (III. 520)

Ali Paa (Berber) Enderun'dan ye-

timitir. brik guiâm iken e\'A'^âl

1080'de (Mart 1670) Tunus beylerbe-

yi oldu. 10&4'de (1673/74) oradan az-

ledildi. Sancakbeyliklerinde bulunup

1094'de (1683) Bursa beylerbeyi ol-

du. Sonra vefat etti. (III. 517)

Ali Paa (Beyzade) Firar Mustafa

Paa'mn yeenidir. Enderun'dan ye-

time olup silahdar- ehriyârî oldu.

n02'de (1690/91) ikinci vezidikle sa-

raydan çkarld. 1103'de (1691/92) ri-

kâb kaymakam ve ilâveten Trablus-

am valisi olup 1105'de (1693/94) Van
ve sonra Basra Adalisi oldu. 1106 'da

(1694/95) Badad valiliiyle Basra

harbine memur olup erif Sa'd ile bir-

likte çaltysa da savaamad. 1110'

da (1698/99) Rakka valisi, Zilka'de

llll'de (Nisan-Mays 1700) Haleb va-

lisi ve 1112de (1700/01) ilâveten Bas-

ra valisi, 1115'de (1703) Bagdad valisi

ve o sene Cemaziyelâhir'de (Ekim

1703) üçüncü defa Basra valisi, 1116'

da (1704/05) Karaman ve sonra dör-

düncü defa Basra valisi oldu. Cemazi-

yelâhir lll"'de (Ekim 1705) azlolunup

o sene Recebinde (Ekim-Kasm 1705)

Bagdad'da '^efat etmitir. mam- Azam
Ebû Hanfe nin yaknnda medfundur.

Bilgisi ortayd. (IIL 525)

Ali Paa (Bykl) Bonaktr. Tersa-

neden yetiip Tuna cihetlerinde ku-

mandan olup haydudar cezalandr-

d. Bir aralk Semendire'de mahpus
kaldysa ds yine o taraflarda ekya-
nn takibinde bulundurulmu, 1103'

de (1691/92) Boaz muhafz olup

1107'de (1695/96) Azak'ta Kerç mu-
hafz olara^^ orada vefat etmitir. (III.

521)



Ali Paa (Bykl) stanbulludur.

Ayasofya kâtibi Mehmed Efendi'nin

yardmyla teberdar, sonra müezzin

tahsilinden sonra Hasodaya alnp ye-

tierek çukada;: ve 23 Zilhicce 1164'

de (12 Kasm 1751) silahdar oldu.

Sadrazamla getirilmesi düünüldü-

ünde devlet ilerini örensin ve sa-

kal braksn diye a'bân ll68'de (Ma-

ys 1755) vezirlikle tevkiî olarak sa-

raydan çkt. 16 Zilka'de ll68^de (24

Austos 1755) sadrazam olup 19 Mu-

harrem ll69'da (25 Ekim 1755) azle-

dilmi ve ardndan vefat etmitir. Se-

yitahmetderesi ne defnedildi, tri yap-

l, heybetii ve uzun boyluydu. Oul-

lar, Ahmed Bey, Aziz Bey ve Mustafa

Bey'dir. (IIL 538)

Ali Paa (Bîcanzâde) Yeniçeridir.

Emekli edildikten sonra Fa muhaf-

znn azlinde (^nun yerine mîrimîran

olmutu. Ferah Ali Paa'mn vefatn-

da 1199'da (1"'85) Ankara eklenerek

Anapa muhafz oldu. Baz sebepler-

den dolay 1200'de (1785/86) oradan

çekilmeye, Sinop'da ikamete mecbur

oldu. III. Selim devri (1789-1807)

balarnda vezirlikle Trabzon valisi

olup sonra vezirlii kaldrld. 1211'

de (1796/97) yeniden vezirlikle yine

Fa mutasarrf olup 1212^de (1797

/98) vefat eyledi. (IIL 551)

Ali Paa (Biko) (Küauz) Dervi

Paamn sadrazamhmda 1063'de

(1653) sadâre: kethüdas, Rebiyülev-

vel 1065'de (C cak l655) badefterdar

olup yl sonunda ayrld. Sonra ikinci

defa defterda:; oldu. evval 1066'da

(Austos 1656) vezir rütbesiyle sadâ-

ret kaymakam oldu ve bir ay sonra

valilie gitti. Rebiyülevvel 1069'da

(Aralk 1658) kapdan- derya oldu.

1071'de (1660/61) Rumeli valisi oldu.

Sonra vefat etti. Tedbirli, zeki ve güç-

lüydü. (III. 515)

Ali Paa (Binbaolu) Beylerden

ve sonra beylerbeyilerden olup 1035'

de (1625/26) ran harbinde ehid ol-

du. (III. 510)

Ali Paa (Bostanc) Bostanc ve

sonra bostancba oldu. Daha sonra

Mara beylerbeyi oldu. lOOO'de (1591/

92) Haleb, lOOrde (1592/93) am,
sonra Kbrs, 1002'de (1593/94) Kon-

ya ve ardndan Rakka beylerbeyi ol-

du. 1004'de (1595/96) Govite muha-

rebesinde esir düüp düman elinde

ehid olmutur. (IIL 504)

Ali Paa (Cankozzâde) Arnavut

beylerindendir. 1132'de (1720) Del-

vine mutasarrh olup sonra vefat etti.

(III. 532)

Ali Paa (Canpuladzâde) Kilis san-

ca ocakhk olarak Canpuladzâde

airetinin en yallarna tahsis edildi-

inden amcas Hüseyin Paamn yeri-

ne beylie geçti. Ekyala balady-

sa da Kuyucu Murad Paa'ya yenilin-

ce amcas Hamza Bey ve yeeni

Mustafa Beyle itaat etti. Sonra vali

olarak 1017-de (1608/09) vefat etti.

Kardei Hzr Bey, Sultan brahim

devri (1640-1648) sonlarnda vefat et-

mitir. (III. 507)

Ali Paa (Celepolu) Taralarda

serbest büyü^^p talihinin yardmyla

Konya valisi oldu. 1044 sonlarnda

(1635 ortalan) vefat etti. (IIL 512)

Ali Paa (Cin) (Hac) Arnavut bey-

lerindendir. Hersek mutasarrh oldu.

1105'de (1693/94) dümana esir ol-

du. Sonra kurtuldu. Ill4'de (1702/

03) Karasi mutasarrf, sonra Kösten-

dil paas, 1116'da (1704/05) Nibolu

ve Zilhicce'de (Nisan 1705) nebaht
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muhafz olup 1123'de (1711) emekli

olarak Midilli'de yeriemi ve sonra

vefat etmitir. Olu tersane beylerin-

den brahim Paa'dr. (III. 530)

Alî Paa (Çabk) (Hac) Merzifonlu

Kara Mustafa Paaya mensup olup

sadrazamlnda kapclar kethüdas

oldu. 1095 'de (1684) Viyana seferi

dönüünde hacca gitmitir. 1096'da

(1685) çavuba olup 1097^de (l686)

vezirlikle Sakz muhafz oldu. 1099'

da (1688) Hanya ve Safer llOO^de

(Aralk 1688) Kandiye, Receb^de (Ni-

san-Mays 1689) Erzurum valisi ve

Zilka'de llOl'de (Austos l690) s-

tanbul kaymakam, 11 02 'de (1690/

91) Diyarbekir valisi ve Receb 1103'

de (Mart-Nisan l692) sadrazam oldu.

Receb 1104*de (Mart l693) azledilip

emekliye ayrlarak Bursa'ya gitmitir.

1106'da (1694/95) Bozcaada muhaf-
z ve ardndan Hanya ve 1107'de

(1695/96) Kandiye valisi olup Cema-
ziyelevvel 1112'de (Ekim-Kasm 1700)

vefat etmitir. Dindar, tedbirli, ibilir

olup insafl ve doru idi. Olu Hüse-

yin Bey'dir(->). (III. 523/24)

Ali Paa (Çandarlzâde) Hayreddin

Paamn oludur. 770'de (1368/69)

kazasker, 788'de (1386) babasnn ve-

fatnda sadrazam oldu. 804'de (1402)

Edirne'ye, ehzade Süleyman Çelebi

ile Timur harbinden döndü. 810'da

(1407/08) orada vefat etmitir. Edir-

ne'ye defnedildi. Giyecek ve yiye-

cekte gösteri ve süse dükün, bu-

nunla beraber tedbir ve tasarrufa ka-

dir, âlim ve arifdi. (III. 493)

Ali Paa (Çarhac) (Hac) Konyal-

dr. Vezir dairelerine girerek, okuyup
yazma örendi. Yusuf Ziya Paa ile

Msr'a gidip Hurid Paa'ya nühür-

dar oldu. 1219'da (1804/05) mîrimî-

ran rütbesiyle Yenbu'l-bahr muhafz
olup 1220'de (1805/06) Hurid Pa-

a'nm dönüünde stanbul'a geldi.

Zilka'de 12;:l^de (Ocak 1807) vezir

rütbesiyle ordu çarhacs ve Silistre

valisi, 1222'de (1807) Agrboz muha-

fz oldu. Karala'da düman saflarn

yarp perian etmesiyle mehur oldu.

Zilka'de 1223'de (Aralk 1808/Ocak

1809) sadâret kaymakam olup Safer

1224'de (M^t-Nisan 1809) kapdan~
deyâlk iâ\'e edildi. 23 Receb 1224

(3 Eylül 1809) azledilip Alâiye muta-

sarrf olduysa da ardndan vezirlii

kaldrlp Limni'ye gönderildi. Sene

sonunda vezirliinin iadesiyle Trab-

zon valisi oLp Rusya'nn saldrlarn

önledi. 1225 (1810) sonunda azledi-

lip bir müddet Ankara'da otump son-

ra Konya valisi oldu. Muharrem 1229'

da (Ocak 1814) Tekeli brahim Bey
üzerine ser^.skerliginde baarl ola-

maynca vezirlii kaldrlarak yine

Limni'ye gönderildi. Sonra Kean'a
çevrildi. Oradan Kars muhafz ve

birkaç sene sonra Sivas valisi, Rebi-

>njiewel 1233'de (Ocak 1818) Kara-

hisar valisi ^'e 1234'de (1819) Alâiye

ve çel, 123e 'da (1820/21) ikinci defa

Anboz valisi olup 1237 'de (1821/

22) azledilip vezirlii kaldrlarak To-

kat'a gönderildi. Muharrem 1239 'da

(Eylül 1823) orada vefat etmitir. Yi-

it ve hrslyd. Akrabasndan Ali Aa
kapcba olmutur. Yeeni Mustafa

Aga'dr(-^). (III. 558/59)

Ali Paa (Çatrapatrazâde) 1074'de

(1663/64) Delve mutasarrf olup

sonra 1086'da (1675) Köstendil muta-

sarrf olmutur. Sonra vefat eyledi.

llOl'de (1639/90) ça\aba vekili

olan Çatra-patrazâde Ali bu zatn ak-

rabasmdandr. (III. 515/16)



Ali Paa (Çelebi) (Güzelce) Tunus

beylerbeyi stanköylü Ahmed Paa'

nm oludur. :3abasmn vefatnda,

genç olduu halde vali olup kötüleri

cezalandrd. Ti sene vali olduktan

sonra davet edi.erek stanbul'a getiri-

lip Yemen beylii verildiyse de affn

isteyerek Kbrs: valisi oldu. Azilden

sonra tekrar Tunus valisi olup bu defa

iki sene oturup 3ir cami ina etti. Son-

ra yine Kbrs'a vali oldu. 1028'de

(1619) kapdan- der^'â oldu. l6 Mu-

harrem 1029^da (23 Aralk l6l9) sad-

razam oldu. Lehistan seferine sebep

olup gitmek üzereyken 15 Rebiyülâhr

1030'da (9 Mart l621)' vefat eyledi.

Yahya Efendi Türbesi civarnda med-

fundur. 45 yandayd. stanbul'da Ye-

niköy'de, Sakz da bir mescidi vardr.

Kasmpaa'da Emir Efendi Zaviyesi'ne

su getirtti. Tedbirli ve akllyd. (IIL 509)

Ali Paa (Çengizâde) Bosna alaybe-

yi olup Zilhicce 1060'da (Aralk 1650)

Hersek mutasarrf oldu. Zilka'de

1062'de (Ekim :.652) ayrld. Sonra ba-

z sancaklarn mutasarrf oldu. 1070'

de (1659/60) Bosna valisi oldu. 1074'

de (1663/64) orada iken baz hatala-

rndan dolay idam edildi. (IIL 515)

Ali Paa (Çeteci) Yeniçeridir. Za-

arc, sonra kul kethüdas, evval

1032'de (Austos l623) yeniçeri aa-

s ve sene sonunda vezirlikle Msr
valisi oldu. Önceki vali Kara Mustafa

Paa bunu Ms:r'a koymayp dönmü
ve kubbe veziri olmutu. Sonra Ana-

dolu'ya asker sürmeye memur olup

kötü halinden dolay 1036'da

(1626/27) kaüedildi. (IIL 511)

Ali Paa (Çomar) Tunus daylarn-

dan olup 1117de (1705/06) Trablus-

garb beylerbeyi oldu ama bu görev-

de fazla kalamad. (III. 526)

Ali Paa (Dellak) Ömer Paa'nm
kethüdas olup lll4'de (1702/03) si-

pahiler aas, ardndan sadâret kethü-

das, Ziihicce'de (Nisan-Mays 1703)

vezirlikle yeniçeri aas oldu. Safer

1115'de (Haziran-Temmuz 1703)

Belgrad, Zilka'de'de (Mart 1704) Te-

mevar ve 1117'de (1705/06) Rumeli

valisi olup Rebi^ailev\'el 1118'de (Ha-

ziran 1706) azledildi. Üç gün sonra

sadâret kaymakam olup ardndan

Teme var valisi, Cemaziyele^^^el'de

(Austos 1706) Msr valisi ve sonra

Cemaziyeiâhir 112rde (Austos 1709)

Erzurum valisi olup Muharrem 1123'

de (ubat-Mart 1711) Azak'a memur
oldu. 1125'de (1713) Trabzon'a gön-

derildi. 1126'da (1714) Kandiye,

1129'da (1717) tekrar Msr valisi olup

Receb 1132'de (Mays 1720) azlolun-

mu. Zilhicce 1132'de (Ekim 1720)

idam edilmitir. Doanciar'da med-

fundur. Tedbirli ve güçlüydü. (IIL 530)

Ali Paa (Doanc) Enderun'da do-

ancba olup Zilhicce 1026'da (Ara-

lk 1617) Konya valisi oldu. 1029^da

(I62O) Lehistan seferine gitti ve orada

1030'da (1621) ehid oldu. (III. 509)

Ali Paa (Doanc) Nilidir. Ende-

run'dan yetierek ikinci doanc ol-

du. Muharrem lOSrde (Haziran

1670) Eri beylerbeyi olup sonra An-

kara, 1083'de (1672/73) Konya, son-

ra Kandiye, 1086'da (l675) Rumeli

valisi oldu ve vezirlik verildi. 1089 'da

(1678) azledildi. 1090'da (1679) Ana-

dolu valisi ve 1094'de (l683) Kasta-

monu valisi oldu. 1096^da (1685) ora-

da vefat eyledi. (IIL 517)

Ali Paa (Efrâsiyâboglu) IV. Murad

devrinde (1623-1640) Basra valisi ol-

du. 30 yl kadar vilayeti idare edip

1062'de (1652) vefat etmitir. îranl-
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larla sava senelerinde Basra'y güzel

muhafaza etmekle itibar kazanmtr.
Olu Hüseyin Paa'dr. (III. 513)

Ali Paa (Elvendzâde) Beylerden

olup 982'de (1574) Bagdad beylerbe-

yi oldu. Kerbeiâ'da Hz. Hüseyin'in

türbesini padiahn buyruuyla tamir

etti. Hz. Abdülkadir Geylâni'nin tür-

besini dahi yapt. 999'da (1591) ayrl-

d. Sonra Necd ve Lahsa valisi oldu.

llOrde (1592/93) oradan azledilince

Haleb'de oturdu. Rebi^öilâhir 1007'de

(Kasm 1598) ikinci defa Bagdad vali-

si oldu. îki ay sonra Cemaziyelâhirde

(Ocak 1599) vefat etti. Cenazesini

adamlar Haleb'e getirdiler. 80lik,

övülmeye lâyk bir ihtiyard. (III. 504)

Alî Paa (Fedaî) Bosnaldr. 1243 'de

(1827/28) mîrimîran olmutur. Bu se-

nelerde (18201er) vefat etti. (III. 56l)

284 Ali Paa (Garu) Enderun'dan yetiip

mîrialem ve yeniçeri aas oldu.

948'de (1541/42) azledildi ve sonra

beylerden oldu. 956'da (1549) Bag-

dad beylerbeyi oldu. Basra'da harb

edip galib geldikten sonra Bagdad'a

geldi. 959'da (1552) azledildi. 96l'de

(1554) Konya, 968'de (1560/61) am,
976'da (1568/69) Sivas, 977'de (1569/

70) ikinci defa am valisi olup 978'de

(1570/71) vefat eyledi. eyh-i Ekber

Türbesi'ne defnedilmitir. Tokat'da

camii ve hamam vardr. Hayr sahibi,

dindar, cimriydi. (III. 500)

Ali Paa (Gedik) 1229'da (1814) do-

up 1243'de (1827/28) askere girdi

ve 1282'de (1865/66) miralay, sonra

süvari livas ve 1293 'de (1876) ferik

oldu. Geçen savata (1877-78 Os-

manl-Rus sava) fevkalâde yiitlik

göstermi ve 25 Safer 1298 'de (27

Ocak 1881) vefat etmitir. Karacaah-

met'de medfundur. (III. 576)

Ali Paa (Genç) Damad brahim Pa-

a'nn kardei olup 1123'de (1711)

vefat eden Halil Aga'nm oludur. Re-

biyülâhr 1136'da (Ocak 1724) vezir

rütbesiyle tevkiî ve Ümmügülsüm Sul-

tan'nm ei oldu. Il40'da (1727/28)

Karahisar sanca eklendi. Il4rde

(1728/29) Haleb eyaleti ilâveten ve-

rildi. Il43'de (1730/31) azledilerek

stanbul'dan ta.^;raya gönderilip orada

vefat etmitir. Oullar Hafz Meh-

med Bey(-^) ile Hac Mustafa Bey'

dir(->). Bir olu da Hulûsî Bey'dir ki

bunun olu Ali Bey'dir(-+). (III. 533)

Ali Paa, (Genç) Küçük Osman Pa-

a'mn oludur. Babasnn yardmyla
11 30'da (1718) mîrimîran olup Kudüs
mutasarrf oldu. ran harplerinde bu-

lunup Revan ilerini yoluna koymay
baarnca Revan valisi oldu. Sonra

Kefe ve ll40'da (1727/28) Özi valisi

olup ardndan vezir oldu. 1144'de

(1731/32) Kars ve sonra Gence, Zil-

hicce ll48'de (Nisan-Mays 1736)

Konya, ll49'da (1736/37) Anadolu, o

sene Diyarbekir valisi olup Rebiwlâ-

hir 1150'de (Austos 1737) Bender

seraskeri ve Rumeli valisi oldu. 1151'

de (1738) baarszlndan dolay az-

ledilerek Akkerman muhafz, Sa'bân

1151'de (Kasrr -Aralk 1738) ilaveten

Mara valisi, sonra yine Özi valisi ol-

du. 1154'de (r^4l) kötü hizmeti yü-

zünden idam edildi. Il49'da (1736/

37) vefat eden ..\li Paazade Mehmed
Bey bunun oludur. (III. 535)

Ali Paa (Gevranlzâde) Mîrimîran

olup 1236'da (: 820/21) vezirlikle Di-

yarbekir valisi, 1237 sonunda (1822

ba) Kayseri ^'e Bozok mutasarrf,

1238'de (1822/23) Mara valisi olup

1242'de (1826/27) azledildi ve sonra

vefat etti. leri yoluna koymada ba-



anszd. Kardei Mehmed Paa'dr.

(m. 561)

Ali Paa (Güleç) Koca Abdî Paa'nn
oludur. Beylerden iken mîrimîran

ve ksa bir süre sonra vezirlikle Mora

muhafz olmutur. Receb ll47'de

(Aralk 1734) .A^rboz muhafz ve

sonra Sâliha Sultan'n ei oldu. 1150'

de (1737/38) Diyarbekir valisi ve as-

ker sürücüsü oJup 115rde (1738/39)

Belgrad muhafjZi, sonra Rumeli vali-

si, daha sonra ^4ne Belgrad muhafz
ve Cemaziyelahir 1153'de (Eylül

1740) am valisi oldu. Il54'de (1741)

azledilmi, 1155'de(1742) Diyarbekir

valisi olup 1156'da (1743) ran seras-

keri olmu ve Rebiyülevvel ll57'de

(Nisan-Mays 1744) vefat eylemitir.

Olu Abdî Pai-.'dr. (III. 535/36)

Alî Paa (Gürsuyolcu) Ende-

rûn^dan yetiip hassa çukadar iken

1075'de (1664/65) vezirlikle Erzurum

valisi oldu. 1076'da (1665/66) Bosna

valisi oldu. 1078'de (1667/68) azledi-

lip 1083'de (1672/73) Anadolu valisi,

sonra Eri muhafz, 1086'da (l675)

Budin valisi olup bir müddet sonra

azledildi. 1094de (l683) Nigbolu ve

Vidin muhahz:, o sene Kandiye ve

1095 'de (1684) Hanya ve oradan

ikinci defa Erzurum valisi oldu. 1099'

da (1688) kuboe veziri olup oradan

Boaz muhafz oldu. llOO'de (1688/

89) vefat etti. Tedbirli ve kabiliyetiiy-

di. (III. 518)

Ali Paa (Hac) Haseki, 109rde

(1680) bostar.cba olup 1094'de

(1683) emekli oldu. 1095'de (l684) s-

tanköy mutasarrh olup 1096'da (l685)

Anadolu müfettii ve 1097'de (1686)

yine stanköy mutasarrf oldu. 1101'

de (1689/90) fdze muhafz ve sonra

Bursa mutasarrf olup 1102'de (1690/

91) vefat etti. C-H- 518)

Ali Paa (Hac) Zitovilidir. Orada

voyvoda olup Cemaziyelev^^el 1158'

de (Haziran 1745) babaki kulu oldu.

ev\'^ârde (Kasm 1745) sipahiler aa-

s olup Cemaziyelahir 1159'da (Hazi-

ran-Temmuz 1746) azledilmi ve son-

ra bu gibi hizmetlerde bulunarak ka-

pclar kethüdas olmutur. 20 Rebiyü-

lâhr 1170'de (12 Ocak 1757) vezir

rütbesiyle sadâret kaymakam oldu. O
sene Receb'de (Mart-Nisan 1757) Ha-

leb ve sonra Vidin valisi olup 25 Rebi-

yülewel 1174'de (4 Kasm 1760) Si-

listre valisi olarak Cemaziyelev\''el

1174'de (Aralk 1760) vefat etmitir.

Tedbirli ve güçlüydü. (lîl. 540)

Ali Paa (Hac) Kel Ahmed Paamn
oludur ve Çorlulu Ali Paa'nm kz-
nn oludur. Enderun'dan yetiip ka-

pcba, mîrahûr- sânî ve kapclar

kethüdas oldu. Cemaziyele\^el 1168'

de (ubat Mart 1755) vezirlikle Rume-

li valisi ve o sene kapdan- der^^â ol-

du. Safer 1171^de (Ekim-Kasm 1757)

padiahn sadrazam yapmak istedii

gece baz sebeplerden dolay kap-

danhktan azledilerek stanköy'e sü-

rülmütür. Receb 1173'de (ubat-Mart

1760) vezirlii iade edilerek çel ve

Cemaziyelahir 1174'de (Ocak 1761)

Vidin ve 1176'da (1762/63) Cidde va-

lisi oldu. Mekke emiri le babas gibi

geçinememekle Adana'ya vali olup

sonra Diyarbekir ve ewâl 1180'de

(Mart 1767) Haleb valisi oldu, Zilka'

de 118rde (Mart-Nisan 1768) istifa et-

mi ve Kars valisi olup Zilhicce 1181'

de (Nisan-Mays 1768) îçel ve Safer

1183'de (Haziran 1769) Sivas valisi

olup Bender seraskeri oldu. Cemazi-

yelahir 1183'de (Ekim 1769) orada ve-

fat eyledi. Ya 65'di. Orta boylu, gü-

zel yüzlü, edip, vakur, bilgili, akll.
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âdil, zengin ve dairesi mülcemmeldi.

Bender'in iç kalesinde medfundur.

Vâsf Efendi'den Makâmât-t Harn
okumutur. Zevcesi, Emetullah Sul-

tan'm kz Hibetullah Hanm Sul-

tan'dan olan olu 1187'de (1773) ve-

fat etti ki, 21 yamdayd. Bunun olu
Rifat Ali Bey de 22 yanda iken

1209'da (1794/95) vefat eylemitir.

Kz Fatma Hanm 12l6^da (1801/02)

vefat eylemitir. Torunu Rifat Ali

Bey'in kz Hibetullah Hanm 1236'da

(1820/21) vefat eylemitir. (III. 543)

Ali Paa (Hac) Caniklidir. Kapcba-
Fddali Ahmed Aga'nn olu olup

1123'de (1711) dodu. Gençliinde
kardei Süleyman Paa'nm yerine Ca-

nik müsellimi olup Cemaziyelev^^el

1183'de (Eylül 1769) Bogdan seraske-

ri maiyetine memur oldu. Savata e-
kyann defedilmesinde ustalk göste-

rince o sene vezir rütbesiyle Erzurum
valisi ve Kars seraskeri oldu. 1190'da

(1776) Sivas valisi ve 119rde (1777)

Krm seraskeri ve 1192'de (1778) Er-

zumm ve Cemaziyelâhir 1193'de (Ha-

ziran-Tenmuz 1779) Trabzon valisi

oldu. ev\^ârde (Ekim 1779) azledilip

harpden sonra Krm'a gidince vezir

rütbesi kaldrld. a'bân 1195 'de

(Austos 1781) affolunup vezirlii ve-

rilip tekrar Trabzon ve 1198^de (1784)

yine Erzurum valisi olup a'bân 1199"

da (Haziran 1785) vefat etti. Mukte-
dir, ibilir ve mükülleri hallederdi.

Oullan Battal Paa ile Mikdad Paa'
dr. Olu Ali Bey 12irde (1796/97)

vefat eyledi ve Eyüp'de Yahyâzâde
Tekkesi'ne defnedildi. (III. 548/49)

Ali Paa (Hac) Mevâlîden Osman
Efendizâde Mehmed Efendi'nin olu
olup 1205'de (1790/91) dodu. Ba-

bas 18 yanda iken ilerini buna b-

rakarak hacca gitmi, bu da Pazar-

ck'da derebeyi Aziz Paa'y kovarak

göze girmi ve bu hizmeti karln-
da kapcbahkla Kirmast müteselli-

mi olmutur. Üç sene sonra Balkesir

ve Teke mütesellimi oldu. Zilhicce

1240'da (Temmuz-Agustos 1825) mî-

rimîran rütbesiyle stanköy mutasar-

rf, 1244'de (1828/29) vezir rütbesiyle

Biga ile Boaz muhafz oldu. 1245 'de

(1829/30) Bursa ve Cemaziyelâhir

1247'de (Kasm 1831) am, Muhar-
rem 1249'da (Mays-Haziran 1832)

Konya ve 1255^de (1839/40) ikinci

defa am valisi ve 1257'de (1841) ey-
hülharem olup Medine'ye varnn
40. günü 20 Ramazan 1257^de (5 Ka-

sm 1841) vefat etti. Kadirî eyhi Hâ-
im Efendi'nin halifesi olup gayet din-

dar, âdil, padiah ve devlete sâdk,

asla lekedar olmam, iffetli ve doru
idi. Kardei Mehmed zzet Bey'

dir(^). (m. 567)

Ali Paa (Hac) Kuruluunda niza-

miye askerliine girip Konya miralay

ve sonra livâl.kla Tophane memum
olup Cemaziyele^^'el 1253'de (Aus-
tos 1837) ferik oldu. Zilka^de 1254

(Ocak-ubat 1339) ortalarnda Boaz
muhafz oldu. 1255'de (1839) azle-

dildi, sonra redif-i mansûre feriki ol-

du. Sonra 1259^da (1843) mîrimîran-

lkla mülkiyeye nakledilmi, Bozök
ve Kayseri mutasarrf dahi olmutur.

126rde (1845) azledilmi olarak vefat

edip Eyüp'e de.Tnedildi. (III. 566)

Ali Paa (Hac) Kütahyaldr. Yükse-

lerek kapcba ve mü sellim olmu-
tur. Ramazan 1259^da (Ekim 1843)

mîrimîranhkla Bozok, Zilka'de 1260'

da (Kasm-Aralk 1844) Kudüs muta-

sarrh, Zilka'de 126rde (Kasm 1845)

am ve Rebiyalei'A^el 1262'de (Mart



1846) Harpt muhafz olup Rebiyü-

lâhir'de (Nisan) azledildi. e^^âl

1262de (Eylül-Ekim 1846) vezir rüt-

besiyle Harput valisi olup Zilhicce

1263^de (Kesim 1847) azledildi. Zil-

hicce 1267'<ie (Ekim 1851) ehrizor

ve Rebiyülâ:.ir 1274'de (Kasm-Aralk

1857) am ve Cemaziyelâhir 1275'de

(Ocak 1859) Cidde valisi olup Rebi-

yülâhr 1278'de (Ekim 1861) azledil-

di. Safer 12'9'da (Austos 1862) Ru-

meli vali kavmakam olup Rebiyülev-

vel 1282'de (Austos 1865) Trabzon,

Safer 1284'cle (Haziran 1867) Ankara

valisi olup F:ebiyülâhir 1286'da (Tem-

muz I869; azledildi. Rebiyülâhir

1289'da (Haziran 1872) Haleb, Ce-

maziyelâhir 1290'da (Austos 1873)

Kastamonu ve Receb 1292'de (Aus-

tos 1875) K.onya valisi olup Rebi^âi-

le\^^el 1293 de (Nisan 1876) azledildi

ve emekli clup Kütahya'da oturdu. 6

Ramazan 1296'da (24 Austos 1874)

vefat etmitir. Yumuak huylu, sakin,

tedbirli, gvçlüydü. Olu Abdurrah-

man Nureddin Paa'dr. (III. 575/76)

Ali Paa (Hac) Tokatldr, 1240 'da

(1824/25) doup Mekteb-i Harbiye'

den süvari çkm, Krm ve Karada

ve baka savalarda bulunarak ferik

ve 6. Ordu kumandam olmu, 1306'

da (1888/8^-)) hacdan sonra stanbul'a

gelmi ve 1309 balarnda (1891 son-

lar) vefat edip Eyüp'e defnedilmitir.

(III. 582)

Ali Paa (Hacpirli) (Peliivan)

Beylerden olup 1076'da (1665/66)

Musul ve 1078'de (1667/68) Rakka

valisi olup bu senelerde vefat etti.

(IIL 516)

Ali Paa (Hadm) II. Bâyezid'in has

adamlarndan olup tahta çknda
Konya ve :îonra Semendire ve ardn-

dan Rumeli beylerbeyi oldu. 892'de

(1487) vezir olup 896'da (1491) Mo-

ra'y fethetti. Sonra ikinci vezir oldu.

907'de (1501/02) sadrazam olup 909'

da (1503/04) azledildi. 912'de (1506/

07) ikinci defa sadrazam oldu. 917'de

(1511) eytankuiu savanda galip

geldikten sonra vefat etti. Düüncesi

ve tedbirleri kabul olunur, cesur ve

cömertti. Ulemây ve faziletli insanla-

r severdi. Yazs güzeldi. Hayr ileri-

ne dükün olup Ali Paa Camii ve

Kariye Camii ile Silivri Camilini yapt.

(IIL 495)

Ali Paa (Hadm) Rumeli kethüdâl-

mdan 944-de (1537/38) Diyarbekir

valisi oldu ve 947'de (1540/41) azle-

dildi. 959'da (1552) Bosna beylerbeyi,

Receb 966'da (Nisan 1559) Msr valisi

olup Zilhicce 967'de (Eylül 1560) ve-

fat eyledi. Karafe'de medfundur. Ada-

let ve insaf üzerine hareketinden Msr
beylerinin çounun isimlerini sildi.

Kerem ve cömertlii bol olup vefatn-

da hazinesinde 400 altn bulundu.

Müfik, merhametiiydi. (III. 498)

Ali Paa (Hafz) Amasyaldr. Ka-

lemden yetime olduundan hâce-

gândan olmu ve küçük ruznâmeci

ve 1222'de (1807) ehremini .
olmu-

tur. Zilhicce 1224^de (Ocak 1810) ve-

zirlikle kapdan- derya oldu. 2 Zilhic-

ce 1226'da (18 Aralk 1811) Hanya

valisi ve birkaç gün sonra Rumeli sü-

rücüsü ve Trnova mutasarnh, 3 ev-

val 1227'de (10 Ekim 1812) Silistre,

Ni, sonra Vidin valisi, Cemaziyelâhir

1231'de (Mays I8I6) am valisi, Re-

biyülâhir 1232'de (ubat-Mart 1817)

Teke ve Hamid mutasarnh, sonra Ha-

leb valisi, 1233'de (1818) Çldr, 1234'

de (1819) Erzurum ve Kars, 1235"de

(1819/20) Ankara ve Kengr, 1236'da
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(1820/21) Diyarbekir valisi olup
1237'de (1821/22) azledilmitir. Rebi-

yülewel 1238'de (Kasm-Aralk 1822)

Trabzon, Cemaziyele^^erde (Ocak-

ubat 1823) Mara, ewâl 1240'da

(Mays-Haziran 1825) Rakka, 124l'de

(1825/26) Kayseri ve 1243'de (1827/

28) Boaz seraskerligiyle Biga muta-
sarrf oldu. Cemaziyelev\^el 1244'de

(Kasm 1828) Boaz muhafzlnda
emir almadan, baz asker firarilerine

arac olanlar cezalandrmas ^âizün-

den azledilerek Gelibolu'da ikamete

memur edildi. e\^41 1244'de (Nisan

1829) orada vefat eyledi. Tedbirli,

güçlü, sâdkd. Oullar, Mikdad Paa
ve Ahmed Paa ile Hasan Tahsin Bey'

dir(-^). Kethüdas Rüstem Ahmed
Aa kapcba olmutur. (III. 562)

AH Paa (Hazinedar) Moralidir. Ah-
med Paa'ya kethüda oldu. 1102'de

(1690/91) paas Msr valiliinde ve-

fat edince vali kaymakam olup bir

sene kadar bu görevi yürüttü. Dö-
nünce sipahiler aas oldu. Sonra Ru-

meli beylerbeyi pâyesiyle cebeciba
olup sonra Aydn muhassl oldu.

Sonra Anboz muhahz oldu. Muhar-
rem 1106'da (Eylül 1694) vezirlikle

Msr valisi olup Zilka'de'de (Haziran

1695) ikinci defa Anboz muhafz
oldu. 1107'de (1695/96) emekli edi-

lip ve vezirlii geri alnd, ama o sene
Trabzon valisi olarak vezirliini elde

eylemitir. Muharrem 1109''da (Tem-
muz-Austos 1697) Belgrad muhahz
oldu. lllO'da (1698/99) hudut belirle-

me iine memur olup 1112'de (1700/

01) veba salgn çknca karantina

usûlünü, yâni dardan kimseyi sal-

vermemek ve içerden kimseyi çkar-

mamak gibi bir tedbiri icra niyetinde

iken vefat etti. Akllyd. Olu Ahmed
Bey'dir(-^). (IIL 523)

Ali Paa (Hire) Beylerden olup

1106'da (1694/95) ehrizor, 1109'da

(1697/98) Teke mutasarrf oldu. Ba-
ka yerlerde sarcakbeyligi yaptktan
sonra 1122'de (1710) Bursa mutasar-

rh oldu. Sonra ^/efat etti. (III. 526)

Ali Paa (Hüsâm Beyzade) Derya
beylerinden Hüsâm Bey'in oludur.
Rodos'da dodu . Tersaneden yetie-

rek Rodos mutasarrf oldu. 5 e\^^â
lOöO'da (1 Ekim 1650) kapdan- der-

ya oldu. Safer 106l'de (ubat l651)

vezirlik verilip ev\^âl 1062'de (Eylül

1652) azledildi. a'bân 1070'de (Ni-

san 1660) ikinci defa kapdan- derya

olup Cemaziyelâhir 1072'de (ubat
1662) vefat etti. "fahyâ Efendi Türbe-

si'nde medfundur. Denizcilik bilgisi

mükemmeldi. C-lu Abdülkerim Pa-

a'dr. (III. 515)

Ali Paa (Kad^âde) Kuyucu Murad
Paa'nm damaddr. Yetiip beyler-

den oldu. 998'de (1590) Badad vali-

si olup azilden sonra Budin valisi,

1012'de (1603/04) Silistre, 10l4'de

(1605/06) Budin valisi oldu. 1020'de

(1611) kaynpederinin vefatnda Na-

sûh Paa arzyla 1021 'de (l6l2) Vize

sanca verilere^ azledildi. 1023 'de

(16 14) üçüncü defa Budin valisi ol-

du. 1030'da (1621) ayrld. 1032'de

(1623) vefat etti. Sâdk, dindar ve
akllyd. (III. 509)

Ali Paa (Kabraman Paazade)
Mîrimîran olup 1202'de (1787/88)

Krehir, ev^^âhde (Nisan 1796) Ni-
de mutasarrf oldu. Daha sonra vefat

etti. (III. 552)

AH Paa (Kaln) Filibe nâzn, 1101'

de (1689/90) sik.hdar aas, 1102'de

(1690/91) sipahiler aas olup 1103'

de (1691/92) ikinci defa silahdar aa-
s ve 1104'de (1692/93) kk- ev^'^el



defterdar olup 8 günde azledilmitir.

1105'de (1698/94) Rumeli pâyesiyle

Temevarnâzm oldu. 1107'de (1695/

96) orada vefat etmitir. (III. 521)

Ali Paa (Karaka) Çavuba, Ce-

maziyelevvel 1078'de (Ekim-Kasm

1667) Rumeli beylerbeyi pâyesiyle

Silistre valisi ve Cemaziyelevvel 1079'

da (Ekim l668) vezirlikle Msr valisi

oldu. a'bân 1080'de (Ocak 1670) ve-

fat etti. (III. 516)

Ali Paa (Kartmanlol) Mehmed
Paa'mn oludur. Il67'de (1753/54)

babasnn vefaa üzerine Trablusgarb

valisi oldu. 1210'da (1795/96) Trab-

luslu Seydî Ali Paa, Cezayir valisinin

kardeinin oluna gelip kuvvet kulla-

narak vali oldukda Karamanlolu

Tunus'a sma. Tunus valisi Ham-

mûde Paa, bununla oullar Ahmed
Bey'i ve Yusuf Bey'i sahiplenerek se-

ne sonunda gönderip Seydî Ali Paa=

yi oradan çkard ve 1213'de (1798/

99) Ahmed Bey vali oldu. 8 ay sonra

o da azledilerek Yusuf Bey vali ol-

mu ve Ali Paa ihtiyarl yüzünden

köesine çekilip vefat etmitir. Ali Pa-

a'mn bü^âik olu Hasan Bey daha

önce vefat etmiti. (III. 552)

Ali Paa (Karamanlzâde) Yusuf

Paa'mn oludur. Babasnn istifas

üzerine 1248=de (1832/33) Trablus-

garb valisi oldu. 1249'da (1833/34)

padiah tarafndan paalk ferman

gönderildi. l?ol'de (1835/36) do-

nanmayla Ferik Necib Paa oraya va-

rnca bu ailenin idaresine son veril-

mi ve Karamanl evladyla Ali Paa
stanbul'a getirilmitir. Birkaç sene

sonra vefat etmitir. (III. 566)

Ali Paa (Karanftlzâde) Maliyeden

yetierek rikâo- hümâyûnda defter-

dar vekili ve s-onra ordu defterdar ol-

mu ve sonra azledilmitir. Bir aralk

mevkufatî olup Ramazan 1106'da

(Nisan 1695) beylerbeyi pâyesiyle ni-

anc oldu. a'bân 1109-'da (ubat

1698) emekli olup ardndan vefat et-

mitir. (III. 522)

Ali Paa (Karaylanolu) Yüksele-

rek Edirne bostancbas oldu.

1115'de (1703/04) vezirlik verilip

kubbeniîn oldu. Rebiyülevvel 1118'

de (Haziran 1706) Temevar valisi,

Belgrad muhafz, 1122'de (1710)

Bosna valisi olup 1124'de (1712) az-

ledildi. Sonra Konya valisi olup ordu-

ya memur olduysa da dairesi perian

bir halde olduundan Cemaziyelev-

vel 1127'de (Mays 1715) vezidigi kal-

drlarak Golos'a gönderilmi ve ora-

da vefat etmitir. (IIL 528)

Ali Paa (Kasmzâde) Yeniçeridir.

Sekbanba olup 1063'de (l653) Ohri

mîriivâs oldu. Hamid mutasarrf iken

1072'de (1661/62) vefat etti. (IIL 515)

Ali Paa (Kazak) Kazak ileri gelen-

lerinden olup ahaliyi toplamaya me-

mur oldu. Rebiyüle\^^el 1135'de (Ara-

lk 1722) mîrimîranlk verildi. Sonra

vefat etti. (III. 531)

Ali Paa (Kejdehan) Divan çavuu,

mirâhûr- sânî ve 1003'de (1594/45)

defterdar oldu. Sonra beylerbeyi ol-

du. 1013'de (1604/05) Anadolu ek-
yas üzerine memuren Anadolu bey-

lerbeyi oldu. 1014 ortalarnda (1605

sonlar) Nasûh Paa, ekyadan kaçt-

m gizlemek için kusuru buna yük-

ledi. Sonra vefat eyledi. (IIL 507)

Ali Paa (Kekozâde) Arnavut beyle-

rinden ve mîrimîrandan olup Duka-

gin mutasarrflnda uzun yllar bu-

lunmutur. 1158 (1745) tarihine do-
ru vefat etti. Oullar, smail Paa,
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Seyfuilah Paa ve lyas Pasajdr. (III.

536)

Ali Paa (Kemanke) Kazasker Bos-

tanzâde Mehmed Efendi'nin damad-
dr. Saraydan yetierek çknda
1030'da (1621) Diyarbekir beylerbeyi

oldu. 1031^de (1622) kubbe veziri ol-

du. Zilka'de 1032^de (Eylül 1623) sad-

razam oldu. 14 Cemaziyelâhir 1033 'de

(3 Nisan 1624) vefat etti. Tedbirliydi.

(III. 510)

Ali Paa (Kethüda) Vezir kethüdâl-

mdan yetierek Tire ve 1096'da

(1685) Rakka mutasarrf olup sonra

vefat etmitir. (III. 518)

Ali Paa (Klç) Turgut Paa'nm ada-

m olup ''Uluç'' derlerdi. 96Tde (1554)

tersane kapdanlg verildi. Cemaziye-

lâhir 979'da (Ekim-Kasm 1571) Çe-
me savann ardndan kapdan- der-

290 yâ oldu. 15 Receb 995 'de (21 Haziran

1587) kendi camiinde namaz klp ak-

am vefat etti. Daha önce 20 gün ka-

dar hasta olduysa da iyilemiti. Ya
90 akndr. Tophane'de camiinde

medfundur. Gazi, mücâhid olup kap-

danlg senesi yeniden bir donanma
meydana getirip Sokoilu Mehmed Pa-

a ile himmetleri saygyla anlr. Top-

hane'de büwk bir cami, medrese,

hamam ve Beikta'da bir mescid
yapt. Evlâd ve vârisi olmadndan
malnn vakfna katlmas ferman bu-

yurulmutur. Sade nakdi 60 bin kese

akçeydi. Zevcesi Selime Hatun, deniz

seferindeyken vefat eyledi. Topha-

ne'de bir mescidi vardr. (III. 502/03)

Ali Paa (Kinci) (IClç) Kâtip olup

Anadolu muhasebecisi oldu. Muhar-
rem 1096'da (Aralk 1684) badefter-

dar oldu. Muharrem 1098'de (Kasm-
Aralk I686) vezirlikle kubbeniîn ol-

du. 1099^da (1688) Trabzon valisi ve

Azak muhafz oldu. Oradan çagrlp
kubbe veziri ve defterdar oldu. 1100'

de (1688/89) Boaz Hisar muhafz
ve sonra stanbu' iane memuru oldu.

Cemaziyelâhir llOO'de (Mart-Nisan

1689) sadâret kaymakam oldu. 1101'

de (1689/90) T.-ablusam, 11 02 'de

(1690/91) Kbrs valisi olup 1103'de

(1691/92) idam edilmitir. Lefkoe'de

yaptrd camiinde medfundur. He-

sap ilerini iyi bilirdi. (III. 519)

Ali Paa (Kptî) zmididir. Serçeme
iken Ramazan llH'de (Ocak-ubat

1703) Nigbolu rrutasarnf, sonra ve-

zirlikle Belgrad muhafz, 1120'de

(1708) Temevar, 1124'de (1712) tek-

rar Belgrad, 1126 da (1714) Sivas ve o

sene Silifke vafsi olup Muharrem
1128'de (Ocak 1716) Bihke'ye gön-

derildi. 1129'da i 1717) Agrboz mu-
hafz oldu. 1132'de (1720) Yeniehir'

de oturmak ijzeni emekli olup sonra

vefat etti. Kardei Ahmed Aga'dr.

(III. 529/30)

Ali Paa (Kitapç) (Darbende)
Çorlulu Ali Paa'm babal olmakla

Dvan- Hümâyaju hâcelerinden olup

Rebiyülâhir 11 22 'de (Haziran 1710)

birkaç gün sadâret kethüdâlg veril-

di. Azilden sonra 1123^de (1711) Ma-
ra beylerbeyi olup sonra vefat etti.

(III. 527)

Ali Paa (Koç) E.erküad mutasarrf

idi. 1145 (1732/33) tarihinden sonra

vefat etti. (III. 53:0

Ali Paa (Konalç) (Tutsak) Silah-

dar ve sipahi a^as oldu. 1068'de

(1657/58) Anado:u beylerbeyi, 1069'

da (1658/59) Hal^b valisi ve 107rde
(1660/61) Kbrs muhafz oldu. Son-

ra Peçuy beyler oeyi olup 1076 'da

(1665/66) vefat evledi. (III. 515)



Ali Paa (Köse) Ruznâmeci brahim

Efendiye ve sonra Bayram Paa'ya

kethüda olup lOSl'de (1641/42) Kb-
rs beylerbeyi, 1053'de (1643) Tire ve

1055''de (1645) tekrar Kbrs beyler-

beyi oldu ve 1056 (l646) tarihinden

sonra vefat eti. (III. 512/13)

Ali Paa (Köse) Yükselerek Mora be-

yi oldu. 1082'de (1671/72) Cezayir

beylerbeyi pâyesiyle kapdan- der^'^â

oldu. 1086'da (1675) donanmann id-

detli bir frtnaya tutulmasndan dolay

çok üzüldü ye kederinden vefat etti.

Gayretli ve hamiyetiiydi. Oullar Meh-

med Paa ve .\hmed Paa'dr. (III. 5l6)

Ali Paa (Kûsec) Kapcba, Safer

ll48'de (Temmuz 1735) kapclar

kethüdas, sc^nra çavuba ve Receb

ll48^de (Kasm-Aralk 1735) babaki

kulu olup 1150^de (1737/38) ikinci

defa bu hizmete geçti. evval 115rde

(Ocak 1739) silahdar aas, ll53'de

(1740) üçünc:ü defa babaki kulu ve

Cemaziyelevverde (Temmuz-Aus-
tos) sipahiler aas ve evval'de (Ara-

lk) cebeciba oldu. Muharrem 1154'

de (Mart-Nis^Ln 1741) vezirlikle Diyar-

bekir valisi omp aynldktan sonra Ag-

nboz muhaf.'.z ve Ramazan 1159'da

(Eylül-Ekim 1746) Hanya, Cemaziye-

lâhir ll60'da (Haziran 1747) Resmo,

Ramazan IKl^de (Eylül 1748) çel ve

ll62'de (1749) Karahisar- Sâhib vali-

si olup Safer ll64'de (Ocak 1751) ve-

fat etti. Yal olup sakalndan fazla

paras vard. Olu kapcba Abdül-

kadir Bey, III. Selim devri (1789-1807)

balarna yetimi ve bunun olu Ali

Aziz Bey, 19 ev\/âl 1227'de (26 Ekim

1812) vefat t ederek Üsküdar'a defno-

lunmutur. C.II. 536/37)

Ali Paa (Kutrî) Tara mutasarrfl-

gyla Musul'da bulundu. 1292 (1875)

tarihlerinde Yemen taraflarnda vefat

eylemitir. (III. 576/77)

Ali Paa (Küçük) Ca'fer Paa'nm
oludur. Babas gibi cesur olmakla

Bosna beylerinden oldu ve 1126'da

(1714) Bosna valisi oldu. Ksa sürede

ayrlp sonra vefat eyledi. (III. 528)

Ali Paa (Lala) Yükselerek yeniçeri

kâtibi, sipahiler aas ve 993'de

(1585) ehzade iken III. Mehmed'in

lalas olup tahta çkmasyla mîrahür-

e\^"el oldu. Sonra Nahcvan ve Tebriz

beylerbeyi oldu. dareye nizam ver-

di. 1012'de (1603/04) iranllarla cesu-

râne savaarak galip geldi ve orada

ehid oldu. (IIL 506)

Ali Paa (Maktulzâde) Merzifonlu

Kara Mustafa Paa'nm oludur. Ba-

basnn vefatnda çocuktu. e\^^âl

1112'de (Mart 1700) vezir rütbesiyle

Kandiye valisi, 1113^de (1701/02) Özi

ve sonra Azak muhafz oldu. 1114'

de (1702/03) Anboz, 1117'de (1705/

06) Van, 1119'da (1707/08) Konya,

1120'de (1708) Silifke, Zilka-'de 1120'

de (Ocak 1709) Adana ve Rebiyülâhir

1122'de (Haziran 1710) Safiye Sul-

tanla evlenip Diyarbekir valisi oldu.

1125'de (1713) azledilip Bozcaada'ya

gönderildi. 1126'da (1714) Mara, Ra-

mazan 1127'de (Eylül 1715) Erzurum

ve 1128'de (1716) Haleb valisi olup

orduya katld. Görev yeri Rakka'ya

ve sonra Konya'ya çevrildi. Muhar-

rem 1129'da (Aralk 17l6) tevkiî olup

11 Muharrem'de (26 Aralk) Anadolu

valisi olarak harbe memur oldu. Ce-

maziyelâhir 1130'da (Mays 1718) ri-

kâb kaymakam ve sonra yine Rakka

valisi, 1134'de (1722) am valisi olup

sonra yine Rakka eklenmi, Safer

1135'de (Kasm 1722) Mekke-Medine

arasnda Bereke menzilinde vefat et-
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mistir. Ho, uyank, levendâne, ünlü

bir vezirdi. Hatta bir aralk sadrazam-

la getirilmesi düünülmütü. Ya
43 idi. (m. 531)

Ali Paa (Malkoç) Üveys Paal Ali

Çavu denmekle maruf olup maliye-

den yetiip taralarda defterdarlklar-

da bulundu. Rebiyülevvel 996'da (u-
bat 1588) Rumeli defterdar oldu.

Sonra kk- sân pâyesiyle nüzul

emini oldu. Sonra badefterdar olup

1006'da (1597/98) Segedin paas ol-

du. Sonra vezir oldu. lOll'de

(1602/03) Tuna sevâhili muhafz ol-

du. 1012'de (1603/04) Saatçi Hasan
Paa'nm vefatnda îran serdâr olmu-
tur. Ksa süre sonra vefat eyledi. Ali

Ça\a Camii bunundur. (III. 505/06)

Ali Paa (Maryolzâde) Derya bey-

lerinden olup Receb 1136'da (Nisan

2^2 1724) Azak Kalesi memurlarna ba-— bu olarak oraya. gönderildi. Orada
vefat etti. Olu Said Bey'dir(-v). (III.

531/32)

Ali Paa (Mirza) Mîrimîrandan olup

1135'de (1722/23) Kayseri mutasarr-

f oldu ve birkaç sene orada kalp
sonra vefat etü. (III. 532)

Ali Paa (Moldovanî) Kastamonu
da Sorkun köyündendir. stanbul'a

gelip bostanc oldu. Cesur olup Bur-

sa'da baz muamelelerinden dolay
"Moldovanî" lakabn kazand. Sonra

haseki olarak Filibe'ye memur edildi.

a'bân 1174^de (Mart 1761) dönüte
bostancba oldu. evval 11 75 'de

(Mays 1762) vezir rütbesiyle Rumeli

valisi ve 1176'da (1762/63) Bosna va-

lisi olup 1178'de (1764/65) azledildi.

1180-'de (1766/67) Diyarbekir ve ar-

dndan Anadolu ve Zilka'de 1180'de

(Nisan 1767) Konya valisi, 1182'de

(1768/69) Adana ve sonra Maras vali-

si oldu. Savan banda orduda bu-

lunup sonra Bender seraskeri oldu.

Rebiyülevvel 1183'de (Temmuz 1769)

Hotin babuu olup 9 Rebiyülâhr

1183'de (12 Austos 1769) sadrazam

ve serdâr- ekrem olmutur. a'bân

1183'de (Aralk 1769) azledilip ordu-

dan ayrld. Muharrem 1184'de (Ma-

ys 1770) Seddült)ahir muhafz, sonra

Boaz seraskeri oldu. Zilka'de 1186'

da (ubat 1177) affedildi. Tekfurda-

g'nda oturdu. llS7'de (1773/74) ora-

da vefat etmitir. Cesurdu. (III. 544/45)

Ali Paa (MoUackzâde) MoUack
Mehmed Aa oludur. Kapcba,
1151 'de (1738/39) arpa emini ve son-

ra babaki kulu olmu ve bir aralk

memuren Msr'a gönderilmitir.

Döndükten sonra 1156'da (1743) yi-

ne arpa emini oldu. 11 57 'de (1744)

mahzen yanmca kendisi ve cânib Sa-

lih Efendi mahzen kâtiplerinin ihma-

linden . dolay sürüldüler. Ksa süre

sonra affedildi. Cemaziyele\^^el 1157'

de (Haziran 1744) tersane emini olup

azledildi. Ramazan 1159'da (Eylül-

Ekim 1746) Edirne'ye sürüldü. Dön-
dükten sonra e\^^âl 1160'da (Ekim

1747) matbah emini olup sonra yine

sipahiler aas vs sonra ikinci defa

tersane emini ve 1171 'de (1757/58)

ça\aba olup 50 güne varmadan
azledildi. Safer 1..71'de (Ekim-Kasm
1757) Filibe'ye gönderildi. Ksa süre

sonra dönüp babak kulu oldu.

1173'de (1759/60) tekrar sürüldü. Ra-

mazan 1174'de (Nisan 1761) serbest

braklp Receb 1176'da (Ocak-ubat

1763) çavuba oldu. Muharrem 1177'

de (Temmuz 1763) azledildi. e\^^âl

1177'de (Nisan 1764) üçüncü defa ar-

pa emini oldu. Muharrem 1180'de

(Nisan 1766) mîrimîran rütbesiyle



nebaht valisi olup Zilhicce 1181'de

(Nisan-Mays 1768) vefat eylemitir.

Kirazl Mescid miberini koydu. O-
lu hâcegândan /bdülfettâh Efendi'

dir. (IIL 542)

Ali Paa (Muradhanl) Trabzon da

vali olup beylerbeyi olmutur. Karde-

i Mustafa Paa ve Abdurrahman

Bey'le ayaklanmca 1017'de (1608/

09)]^^tledildiler. (III. 507)

Ali Paa (Müezzinzâde) Ende-

run'dan çkarak mîralem ve sonra ye-

niçeri aas oldu. 975'de (1567/68)

kapdan- derya oldu. 979'da (1571/

72) Pertev Paa ^;erdârlgyla donan-

mayla Çeme önünde bulunarak e-

hid olmutur. Denizcilii bilmediin-

den hayli yetimi tersane beyinin de

birlikte ehid dümelerine sebep ol-

mutur. (III. 500)

Ali Paa (Nasuhzâde) Arna\atluk

sahillerinde yetierek tüccar gemile-

rine kapdan oldu. Denizcilik bilgisi

^âizünden Küçül;: Hüseyin Paa za-

mannda tersaneye alnp yetierek

1225'de (1810) kapdan oldu. Arna-

\TJtluk sularn korumas için Preve-

zeye gönderildi. Senelerce denizde

bulunup 19 Safe:: 1237'de (15 Kasm
1821) vezirlikle kapdan- derya oldu.

28 Receb 1237'de (20 Nisan 1820) Sa-

kz'da bindii gemi ate alnca ehid

oldu. Sakz'da defnedilmitir. Tedbir-

li, cesur ve deniz ilerinden anlard.

(IIL 558)

Ali Paa (San) stanbulludur. Ruz-

nâmeci brahim efendi mensuplarn-

dan olup hâcegândan oldu. 1046'da

(1636/37) ve 1053'de (1643) bamu-
hasebeci de olmutur. 1060'da (1650)

üçüncü defa bamuhasebeci oldu.

106rde (1651) zmit kereste memuru

oldu. 1064'de (1654) defterdar olup

ksa süre sonra azledildi. Receb 1066'

da (Mays 1656) ikinci defa badefter-

dar olup Ramazan'da (Temmuz) az-

ledildi. 1068'de (1657/58) vefat etti.

Hesap ilerini bilirdi. Olu Muhlis

Mehmed Paa'dr. (III. 514)

Ali Paa (Semin) îvracaldr. Devir-

melerden olup Frenk brahim Paa'

nn kethüdas Çöte Bâlî Bey'in akra-

basndan olmakla sarayda yetiti. 952'

de (1545) mîrialem, 953'de (1546) ye-

niçeri aas, 957'de (1550) Rumeli

beylerbeyi, 959'da (1552) Msr bey-

lerbeyi olup 960'da (1553) azledildi.

Muharrem 96l'de (Aralk 1553) üçün-

cü vezir, sonra ikinci vezir, 968'de

(1560/61) sadrazam oldu. Zilka'de

972'de (Haziran 1565) vefat eyledi.

Eyüp'de medfundur. Gayet iman
olduundan kendisini çekecek at bu-

lamazd. Latifeleri, güzel sözleri var-

dr. Hatta bir fakir arzuhal verirken

afyon kutusunu düürmekle "Efendi,

kblenümanz dütü, alnz" deyip,

adam kutuyu alrken kapak açlp af-

yonlar saçlnca ''tebih Icoptu, topla-

ynz" der. Ali Paa vergisi ona isnat

olunur. Babaeski'de bir camii ve Zin-

cirlikuyu'da bir medresesi olup Edir-

ne'deki Ali Paa Çars da ona nisbet

olunur. Kethüdas Ferruh Aa'dr ki

Balat Camii ile tekkesini yapt. Vefa-

tnda oraya defnedildi. (IIL 499)

Alî Paa (eydi) Trablusludur. Ce-

zayir beylerbeyi Mehmed Paa'nm

kölesi olup Cezayir'de yal vekilharc

olmutu. Tedarik eyledii gemiyle

Trablus'a gidip Karamanl Ali Pa-

a'dan beylerbeylii ald. Ancak Tu-

nus tarafndan gelen yardm üzerine

oradan Msr'a geçip 1213'de (1789/

99) orada karar eyledi. Sonra Mekke'

ye gidip oradan tekrar Msr'a dön-
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mütür. Yusuf Ziya Paa, serdâr~ ek-

rem olunca orduya gelip mîrimîran ve

Safer 1218'de (Mays-Haziran 1803)

vezir rütbesiyle Msr valisi oldu. O se-

ne Zilka'desinde (ubat 1804) vefat

etti. Cesur ve gayretliydi. (III. 553)

Ali Paa (eydi) Gürcüdür. Msr'da
Elfî Bey'in kölelerinden olup Cezâyiri

Garb Ocagfnda kendini gösterip ce-

saretiyle baz gemilere kaptan oldu.

Sonra istanbul'a gelip Tersane-i Amire

hizmetine girdi ve kapcba ve do-

nanma babuu oldu. 1222'de (1807)

vezir rütbesiyle kapdan- deyâ oldu.

1 Receb 1223'de (23 Austos 1808) Si-

listre valisi olduysa da istifas üzerine

vezirlii kaldrlarak Bursa'ya sürüldü.

3 ev\'^âl 1223^de (22 Kasm 1808)

ikinci defa kapdan- derya olup vezir-

lii geri verilerek ödüllendirildi. 24

Safer 1224'de (10 Nisan 1809) azledil-

di ve vezirlii kaldrlarak Karahisar'a

sürüldü. 1236'da (1820/21) orada ve-

fat etmitir. Yiitlik ve cesarette ben-

zeri az ise de davran ho deildi.

Olu Hamd Paa'dr. (li. 557)

Ali Paa (Seyyid) Sipahiler aas
olup 1106'da (1694/95) ehrizor ve

1109'da (1697/98) Teke mutasarrf

olup nihayet 1122'de (1710) Bursa

mutasarrrf oldu. Sonra vefat etmitir.

(III. 526)

Ali Paa (Seyyid) Ispartaldr. Vezir-

lerin ve özellikle Ali Pasa'nm daire-

sinde bulunduktan sonra kapcba
oldu. 1231 (1816) tarihlerinde vezir

rütbesiyle Mora valisi, ev^^âl 1234'de

(Austos 1819) Hüdâvendigâr valisi

ve 19 Rebiyüie\'vel 1235 'de (5 Ocak
1820) sadrazam olup 24 Cemaziyelâ-

hir 1236'da (29 Mart 1821) azledildi.

Birkaç gün geçince Karadeniz seras-

keri, Karaburun muhafz ve sonra

tekrar Mora valisi clup 6 evval 1237'

de (26 Haziran 1822) azledilip ordu

maiyeti göreviyle '.:>irlikte Ankara ve

Kengr sancaklah verildi. Muharrem
1238'de (Eylül-Ekim 1822) bu sancak-

lardan azledildi. Rebiyüle\^el 1240'da

(Kasm 1824) vezirlii kaldrlarak Fi-

libe'de oturmas emredildi ve sonra

Konya valisi olup Maltepe'de ikamet

ettirildi. 5 Cemazvelâhir 1242 'de (4

Ocak 1827) vefat e:ti. Na' Üsküdar'a

nakledilerek Karacaahmet'e defnedil-

di. Sâdkt. Olu sudûrdan Aziz Bey'

dir. Mustafa Reid Paa'mn enitesiy-

di. (III. 560)

Ali Paa (Sofî) (^jeylânî) Bosnal-

dr. Enderun'dan yetiip baz sancak-

lara mutasarrf okluktan sonra eh-
zade Selim'e lala oldu. 964'de (1557)

mîrahûr- evvel clup Rebiyülev\^el

965'de (Ocak 1558) Mara beylerbeyi

oldu. 967'de (1559/60) azledilip as-

ker kumandan o^.du ve ad geçen

ehzadenin maiyetinde bulunup
ran'a elçilikle gönderildi. Döndük-
ten sonra 971 'de (1563/64) Msr vali-

si olup Ramazan 9"3'de (Nisan 1566)

azledildi. 977'de ^l569/70) Badad
beylerbeyi olup 979'de (1571/72) ve-

fat eyledi. Âdil, bo steklerden kaç-

nr, sâlih ve dindard. (III. 500)

Ali Paa (Sürmeli) Dimetokaldr.

Kâtipti. Tersane emini, Safer llOO'de

(Kasm 1688) defterdar- kk- ev^^el

olup Safer 1101' de (Kasm-Arahk

1689) azledildi. a'bân'da (Mays

1690) darbhane emini oldu. 1102'de

(1690/91) rikâb- hümâyûn defterda-

r olup 1103'de (1691/92) ikinci defa

badefterdar oldu. Cemaziyelâhirde

(ubat-Mart 1692) vezirlik verildi. Ra-

mazan'da (Mays-Haziran 1692) Kb-
rs, Cemaziyelâhi: 11 05 'de (ubat



1694) Trablusam valisi oldu. 1105'

de (1694) sadrazam oldu. Ramazan

1106'da (Nisan-Mays l695) azledildi

ve Malkara'ya sürüldü. evval'de

(Mays-Hazin^n l695) Edirne'de vefat

etti. Tunca >akmmda Evliya Kasm
Celebi Camii'ne defnedildi. Akl ve

tedbir sahibiydi. Olu Mehmed Bey

olup onun kz Aye Hanm ll4rde

(1728/29) ve.:at eyledi ve Üsküdar'a

defnedildi. (IIL 520)

Ali Paa (atr) Sirozludur. Yüksele-

rek ça\naba oldu. 1124'de (1712)

azledildi/ll27'de (1715) Mora tahri-

rine memur olup Koron mutasarrf

oldu. 1128'de (1716) mîrimîran rüt-

besiyle Mora muhafz oldu. evval'

de (Eylül-Ekim 171 6) vezirlikle Mora

valisi, 1129'da (1717) Belgrad muha-

fz, o sene C)zi muhafzlgyla Adana

ve 1130'da (1718) Anadolu valisi olup

orada vefat etti. (III. 529)

Ali Paa (erif) Muhammed b. Avn

Efendimin ikinci oludur. Babasnn
vefatndan sonra istanbul'a getirtile-

rek Ramazan 1278'de (Mart 1862) Ru-

meli pâyesiy .e Meclis-i Vâlâ azas ve

1284'de (1867) vezir rütbesiyle Mecâ-

lis-i Âliye memuru, Receb 1288'de

(Eylül-Ekim 1871) tekrar Meclis-i Vâ-

lâ azas oldv. 6 Rebiyülâhir 1291 'de

(23 Mays j874) vefat etti. Sultan

Mahmud Türbesi bahçesine defne-

dilmitir. tibari, soylu, alçakgönüllü

ve yumuak huylu bir zat idi. Oulla-

r Abdullah '3ey ve Hüseyin Bey'dir.

(IIL 573; IV. 901)

Ali Paa (eyholu) Yükselerek si-

pahiler aas, 109rde (I68O) Eri

beylerbeyi, 1093^de (1682) Rumeli

beylerbeyi cldu. 1094'de (1683) Uy-

var valisi olup 1095'de (1684) vefat

etmitir. (III. 517)

Ali Paa (Tat) Yükselip 990'da

(1582) Habe beylerbeyi oldu. On se-

ne kadar orada kalp sonra ehrizor

beylerbeyisi olup 1004'de (1595/96)

ayrld ve sonra vefat etti. (IIL 504)

Ali Paa (Tayru) Arna\a,t beylerin-

den olup Güle ve Varat beylerbeyisi

olmutur. 1099'da (I688) harpde e-
hidoldu. (III. 518)

Ali Paa (Türk) Haleb zeamet sa-

hiplerinden olup kapcba oldu.

1096'da (1685) beylerbeyi pâyesiyle

Van valisi oldu. Azilden sonra 1100'

de (1688/89) Boaz muhahz olarak

. vezir rütbesi verildi. 1101 balarnda

(1689 sonlar) stanbul kaymakam
ve o sene Ramazannda (Haziran

1690) rikâb- hümâyûn kaymakam
oldu. Azilden sonra ikinci vezir iken

Muharrem 1102'de (Ekim 1690) Msr
valisi oldu. 1106'da (1694/95) ayrlp

1107'de (1695/96) Hanya ve 1109'da

(1697/98) Anadolu valisi olup istifa

etmi, yine Boaz muhafz ve o sene

Van valisi olup llll'de (1699/1700)

vefat eylemitir. Tedbirli, güçlü bir

vezirdi. (IIL 522)

Ali Paa (Uzun) Siyâ\j Paa'nm
telhisciliginden yetierek sipahiler

aas oldu. 1099'da (I688) beylerbeyi

pâyesiyle Midilli muhafz, sonra IIO6'

da (1694/95) Limni muhafz olup

1107'de (1695/96) Ankara, sonra Kas-

tamonu valisi olup Konya valisiyken

lll4'de (1702/03) vefat etti. (IIL 525)

Ali Paa (Vardar) Bosraldr. Ünlü

beylerden olup Bolu, Anadolu ve Ru-

meli beylerbeyi oldu. 1053'de (1643)

ikinci defa Anadolu beylerbeyi oldu.

1054'de (l644) Van ve sonra Bosna

valisi oldu. 1055'de (1645) azledildi.

1056xla (1646) Kbrs ve 1058'de

(1648) Sivas valisi oldu. 1058'de
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(1648) yal iken bir Paa'ya uyarak

bakaldrmas üzerine katledilmitir.

(III. 513)

Ali Paa (Vardar) Arna\at beylerin-

dendir. 107rde (I66O/6I) Bosna va-

lisi oldu. 1074'de (1663/64) azledildi

ve sonra vefat etti. (III. 515)

Ali Paa (Yavuz) Bosnaldr. Ende-

run'dan yetiip silahdar- ehriyârî ol-

du. 101 l'de (1602/03) vezirlikle Msr
valisi oldu. 2 sene 5 ay valilik yapt.

1013'de (1604/05) Hasan Paa'nm
vefatnda sadrazamla davet edildi

ve Receb'de (Aralk) stanbul'a dön-

dü. Orduyla serdâr- ekrem sfatn
tayarak sefere çkü. 8 Safer 101

3
'de

(6 Temmuz 1604) Belgrad'da vefat

eyledi. Orada medfundur. Cesur ve

heybetliydi. (III. 506)

Ali Paa (Yeen) Yedekçi Mehmed
296 Paa'nm kardeinin oludur. Kapc-

ba olup 1153'de (1740) arpa emini,

Ramazan 1156'da (Ekim-Kasm 1743)

çavuba, Ramazan 1159'da (Eylül-

Ekim 1746) cebeciba ve a'bân II6O'

da (Austos 1747) sadâret kethüdas

olup Zilhicce ll6l'de (Aralk 1748)

vezir rütbesiyle Mora valisi ve bir ara-

lk Msr valisi olduysa da 5-10 gün

sonra yine Mora'da brakld. Cemazi-

yelâhir 1164'de (Mays 1751) Rumeli

valisi, e\^'^âl ll65'de (Austos 1752)

Aydn, Receb ll66'da (Mays 1753)

Anadolu valisi ve Rebiyüle\^^el 11 68'

de (Aralk 1754/Ocak 1755) Trabzon

valisi oldu. Sonra vefat etmitir. Güçlü,

tedbirli, arbalyd. Olu hâcegân-

dan Hüseyin Necib Bey'dir. (III. 538)

Ali Paa (Yeen) Yükselip orduda

kasapba oldu. Ser\^et kazanarak Sa-

fer 1186'da (Mays 1772) silahdar aa-
s oldu. Muharrem 1187'de (Nisan

1773) vezirlikle Erzurum valisi ve son-

ra Kars canibi seraskeri oldu. Savatan

sonra 1191'de (1777) Konya, sonra

nebaht, 1195'de (1781) Trhala, son-

ra Aydn ve en eonra Cidde valisi ol-

du. Receb 1198'de (Mays-Haziran

1784) vefat etti. Gayredi ve dindard.

Olu Üsküdar Mevlevhanesi eyhi

Nu'man Bey'dir. Bir olu da Hüseyin

Necib Bey'dir. (III. 548)

Ali Paa (Zincirfctran) Beylerden

olup 1006'da (1597/98) Rakka bey-

lerbeyi, sonra Sivas, 1013'de (1604/

05) Van beylerbeyi oldu. 101
5
'de

(1 606/07) azledildi ve ardndan vefat

etti. (III. 507)

Ali Paazade hah. Abdullah Efendi;

Abdülhay Mehmed Bey; Hasan Bey;

Hasan Efendi; K^u'man Bey; Osman
Bey

Ali Paazade Sadrazam Hac Ali Pa-

a'nm oullardr ki geçen asr ortala-

rna kadar ulemâdan olarak gelmi-

lerdir. III. Ahmed'in (hd 1703-1730)

damad Nianc Ali Paamn oullar-

na da Ali Paazade denmitir. Sadra-

zam Tevkiî Ali Paa'nm ailesine de

dendi. Bunlardan baka Köse Ali Pa-

a evlâd vardr. (IV. 699)

Ali Paa îmantzâde bak. Ali Efendi

Ali Paa Kethüdas bak. Ahmed
Efendi

Ali Pîr Efendf. Nasûh'un oludur.

Rusçuk köylerir den vâzfakih'te ma-

arada yaard. Orada medfun olan

Emir Efendi anadan dedesiydi. Bâye-

zid-i Rumî-i Hîlvetî'ye mürid oldu.

Malkara'da Turhan Bey Camii'ne

imam ve hatip ve sbyan muallimi ol-

du. 952'de (1545) vefat etti, mektep

sahasnda defnedildi. Zahirî ve bâtn
ilimlere vâkf ve airdi. Olu Nev'î

Efendi'dir. (III. 497/98)



Ali Pr Efendi (Mirza) Sinopludur.

Halveti Ömer Çelebi'nin müridi olup

eyh oldu. 990^da (1582) vefat eyledi.

Ehl-i hal idi. (III. 502)

Ali Rahikî Mehur kemanke olup

"Tozkoparan- sânî' denmitir. 1129'

da (1717) vefatmda Okmeydam'na

defnolundu. Cglu Ahmed Aga ve to-

runlar olup 1182'de (1768) vefat

eden Mehmed Tâhir Aga ve Selim

Aga yannda medfundurlar. Bunlar

da Rahikîzâdel erdendir. (III. 529)

Ali Râif Efendi (Haleblizâde) Ba-

bâli'den yeti.p hâcegândan olarak

mektûbî-i sadr- âlî oldu ve azilden

sonra baka görevlerde bulunup

1238'de (1822/23) humbarahane nâ-

zn olmutur. Sonra 1246'da (1830/

31) Anadolu ruhasebecisi ve sonra

bamuhasebec i olup a'bân 1249'da

(Aralk 1833) kk- sânînin eklenme-

siyle Haremeyn muhasebecisi oldu.

Zilhicce 1253'de (Mart 1838) ûrâ-y
Babâli azasndan olup 1258'de

(1842) vefat etmitir. (III. 567)

Ali Râik Bey Babâli'den yetiip tez-

kire-i sânî olarak azledilmiti. Rebi-

yülev\^el 1248^de (Austos 1832) tev-

kiî oldu. 1263 (1847) sonunda vefat

eyledi. Eyüp'de medfundur. (III. 569)

Ali Râik Efendi (Merebzâde) Ab-

durrahman Efendi'nin oludur. Mü-

derris, 1257'de (1841) zmir mollas,

Cemaziyelâhi:- 1260'da (Haziran-

Temmuz 1844) Mekke payesi, Zil-

ka'de 1263'de (Ekim 1847) stanbul

payesi, evval 1266'da (Austos

1850) stanbu: kads. Zilhicce 1268'

de (Eylül-Ekir 1852) Anadolu paye-

si, Zilka'de 1/71'de (Temmuz-Agus-

tos 1855) Anadolu kazaskeri, a'bân

1272'de (Nisan 1856) Rumeli payesi

oldu. 1276'da (1859/60) vefat eyledi.

lmi orta, ser\'^et sahibi ve eli skyd.
Olu Es'ad Mehmed Efendi' dir(-+).

Dier oullar Mümtaz Efendi ve Na-

fiz Efendi'dir. Damad sudûrdan

em'î Efendi'dir. (III. 570/71)

Ali Râik Efendi (Rahikî) Bozoklu

Mustafa Paa'nm kölesidir. Ende-

run'a girip mabeyinci, sonra hazine-i

hümâyûn kethüdas oldu. Azilden

sonra hâcegândan olup 1188 (1774),

1193 (1779) ve 1198 (1784) senele-

rinde üç kere bamuhasebeci, Rebi-

yülâhr 1201'de (Ocak-ubat 1787)

tersane emini olup evvâl'de (Tem-

muz-Agustos 1787) azledildi. 1202'de

(1787/88) dördüncü defa bamuha-
sebeci, 1203'de (1788/89) ruznâme-i

e\^el olup a'bân 1204xle (Nisan-

Mays 1790) defterdar- kk- e\^el

olup Rebiyüle\^^el 1205 'de (Kasm

1790) hrs yüzünden yine ruznâmeci

oldu. 1206'da (1791/92) tevkiî, 1208'

de (1793/94) baruthane nâzn olup

Ramazan 1208'de (Nisan 1794) azlo-

lunup e\^âl 1208'de vefat etti. Üs-

küdar'da medfundur. (III, 550/51)

Ali Râtib Bey Seyyid Mustafa Paa-

zade Abdülkerim Bey'in bü-\aîk olu-

dur. Müderris, Zilka'de 1255'de (Ocak

1840) Yeniehr-i Fenâr mollas, Ra-

mazan 1260'da (Eylül-Ekim 1844)

Edirne, Muharrem 1262'de (Ocak

1846) Medine mollas, e\^^âl 1264'de

(Eylül 1848) stanbul payesi, e\n/âl

1267'de (Austos 1851) stanbul kad-

s, Ramazan 1270'de (Haziran 1854)

Anadolu payesi ve o sene Meclis-i

Maarif reisi oldu. 1272'de (1855/56)

vefat etti. Eyüp'de medfundur. lmen
ve hâlen orta, zengin ve kibard.

Oullar, Abdülkerim Bey, Mahmud
Bey ve Ahmed Tâhir Bey'dir(-^). (III.

570)
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Ali Rebî' Efendi (Câbîzâde) Mos-

tarhdr. Fâtih dersiamlarndan olup

11 Muharrem 1226=da (6 ubat 1811)

vefat etti . (IIL 555)

Ali Reis Midillilidir. Hamamc olup

lOOrde (1592/93) Anadolukavagrn-

da bir mescid yapt. Orada medfun-

dur. (IIL 503)

Ali Remzî Efendi Borluludur. Mü-

derris, Receb 1233^de (Mays 1818)

zmir mollas, sonra Bursa kads ve

1239'da (1823/24) Mekke payesi ol-

du. Sonra vefat eylemitir. (III. 560)

Ali Reid Efendi Kilislidir. Babas
Velîyeddin Efendi 'dir. Müderris olup

1195'de (1781) vefat etti. Edirneka-

prda medfundur. (III. 547)

Ali Rzâ Bey Edhem Paa'nn(-^) o-
ludur. Topçu kaymakam iken 21 Ce-

maziyeievvel 1293 'de (14 Haziran

1876) vefat eyledi. Üsküdar'da med-

fundur. (I. 316)

Ali Rzâ Bey Askerlikten yetiip yâ-

ver-i harb ve miralay oldu. 11 a'bân

1297^de (19 Temmuz 1880) vefat ey-

ledi. Haydarpaa'da medfundur. (III.

576)

Ali Rzâ Bey Azmî Mehmed Emin

Efendi'mn(-^) oludur. Mektûbî-i

maliye halifelerinden iken 1295 "de

(1878) vefat eyledi. (III. 466/67)

Ali Rzâ Bey Yabanc dilleri örene-

rek mektûbî-i hariciye kaleminden

yetimiti. Sonra terifat- hariciye

muavini olup Cemaziyelâhir 1288 'de

(Agustos-Eylül 1871) birden nâfia

müstear oldu. Receb 1288'de (Ey-

lül-Ekim 1871) ûiâ ei'^-^eli ile ehrimi-

ni, RebiyüleA^'^el 1289'da (Mays

1872) zabtiye müstear, Cemaziyelâ-

hir 1290'da (Austos 1873) hariciye

terifatçs, Rebiyülâhir 129rde (Ma-

ys-Haziran 1874) ûrâ-y Devlet aza-

s, Zilka'de 1292'de (Aralk 1875) ti-

caret reis-i sânîsi ve Rebiyülâhir 1294'

de (Nisan-Mays 18"7) ûrâ-y Devlet

azas,, Zilka'de 1295 'de (Kasm 1878)

Konya iskân- muhacirin memuru ol-

du. 1303'de (1885/86) orada vefat et-

ti. 'ngiliz Ali Bey" diye mehur ol-

mutur. O dili çok i^â bilirdi. (III. 579)

Ali Rzâ Bey Niyaz Mehmed Pa-

a'nm(-^) oludur. Tercüme odas

halifelerinden olup Bîcan Paa'ya da-

mad olmutu. Muharrem 1305'de

(Eylül-Ekim 1887) sevda hastaln-

dan vefat eylemitir. E-vöip'de med-

fundur. (IV. 597)

Ali Rzâ Bey Mutasarrf olup sparta'

dan azledilerek Zilka'de 1306'da (Tem-

muz 1889) vefat etmitir. (IIL 580)

Ali Rzâ Bey îkcdral Mustafa Pa-

sa'nm küçük omdur. Mektûbî-i

sadr- âlî kalemine <levam ile Zilhicce

1283^de (Nisan 1867) Mehmed Ali

Paa'nm kz Hayriye Hanm Sultan

ile evlenmi ve â.nedî hulefas ve

sonra ura-y Devlet azas olmu ve

orada pek çok seneler kalp bâlâ ol-

mutu. 4 Rebi}âilâhir 13l6'da (22

Austos 1898) vefat etti. Fâtih Camii'

ne defnedildi. Deerli kitaplar topla-

maya merakl, liyakatli \^e hamiyetli

bir zat idi. Ya 60'a yaknd. (IV. 865)

Ali Rzâ Bey (Hac) Eski askerler-

den olup miralay olmutu. 1294 'de

(1877) Zara'da harpde ehid oldu.

(III. 575)

Ali Rzâ Bey (Hekimzâde) smail

Ziyâî Bey'in evlâdmdandr. Müderris,

12l6'da (1801/02) Üsküdar, Rebiyü-

lâhir 1226'da (Mays 1811) Bursa mol-

las, Zilka'de 123:/de (Ekim 1816)

Mekke payesi, Ramazan 1236'da



(Haziran 1821) îstanbul payesi, 1242'

de (1826/2'0 Anadolu payesi, 1243'

de (1827/28) Anadolu kazaskeri olup

125rde (1835) Rumeli payesi oldu.

10 Cemaziyelevvel 125rde (3 Eylül

1835) vefat etti. Dedesinin türbesine

defnedildi. Olu Mustafa Kâmil Bey

1271'de (1854/55) vefat etti. Dier

oullar Hüseyin Hüsnî Bey ve Meh-

med Sabit Bey'dir. (III. 565)

Ali Rzâ Bey (Msrl) Firar smail

Paa^nm oludur. 1235'de (1819/20)

mimarba olup azilden sonra 1239'

da (1823/2-0 lamcba oldu. Sonra

unvan deiiklii ile ebniye-i hassa

müdürü cendi. 1 Cemâziyelahir

1253'de (2 Eylül 1837) vefat etti. Ka-

racaahmerde medfundur. (III. 565)

Ali Rzâ Bey (Osman Kethüdâ-

zâde) Müderris, molla olup 2 Cemâ-

ziyelahir 1255'de (13 Austos 1839)

vefat etmicir. (III. 566; L 365)

Ali Rzâ Bey (Silahdarzâde) Silah-

dar Halil Paa'mn evlâdmdandr. Mü-

derris, 1237^de (1821/22) zmir mol-

las, sonra ilerleyerek 1246'da (1830/

31) Mekke mollas oldu. Orada vefat

etmitir. (III. 564)

Ali Rzâ Elendi Agâh Mehmed Emin

Efendi'nin kardei olup hâcegândan

ve ricâlder. olmutur. 1 Cemaziyelev-

vel 1198'de (23 Mart 1784) vefat etti.

Üsküdar'da medfundur. (III. 548)

Ali Rzâ Efendi Maliyeden yetiip

muhasebeci ve defterdar olmu ve

Suriye derterdarlmdan azledilmi

olarak 1305'de (1887/88) vefat etmi-

ür. Topkao'da, kapcbalardan su

mubayaacs Yeen Hüseyin Aa'nm
akrabasndan olup 1260'da (1844)

vefat eden esham mümeyyizi Hafz

Ömer Efendi'nin yanma defnedilmi-

tir. htimal ki, babas veya dedesidir.

(III. 579/80)

Ali Rzâ Efendi Müderris ve Fet\^âha-

ne'de müsevvid idi. 28 Cemaziyelev-

vel 1278'de (1 Aralk 1861) vefat etü.

Kilise Camii'nde medfundur. (III. 571)

Ali Rzâ Efendi Mustafa Nuri Efen-

di'nin(->) oludur. Kad iken Halveti

olarak 15 Receb 1283'de (23 Kasm
1866) vefat etti. Karacaahmet'de

medfundur. (I. 272)

Ali Rzâ Efendi Bâb Mahkemesi kâti-

bi olup 1283'de (1866/67) 105 yanda
vefat etmitir. Mustafa Paa Tekkesi

karsnda medfundur. (III. 571)

Ali Rzâ Efendi Ankaraldr. eh-
zadelere Arapça muallimi olup mü-

derris olmutu. e\^^âl 1300'de (Aus-

tos 1883) vefat edip Çamlca'da Seiâ-

mi Tekkesi'ne defnedildi. (III. 577)

Ali Rzâ Efendi (Arabzâde) Abdur-

rahman Bahir Efendi'nin(~+) oludur.

Yeniehir mollas olarak Rebiyülâhir

1184'de (Austos 1770) vefat etü. Ba-

basnn yannda medfundur. (III. 320;

III. 544)

Ali Rzâ Efendi (Baltaczâde) Bal-

taczâde Emin Mehmed Efendi'

nin(-^) tomnu, Emin Efendimin olu-

dur. Mevâlîden olup 1263'de (1847)

Erzurum mollas olup vefat etmitir.

(III. 569; I. 415)

Ali Rzâ Efendi (Dervi) Adliye

mesleinde yetiip Edirne adliye mü-

dürü ve istinaf reisi olup Ramazan

1301'de (Temmuz 1884) vefat etü.

Üsküdar'a defnedildi. (III. 579)

Ali Rzâ Efendi (Hac) Yozgaüdr

Mekteb-i 'dâdîye-i Harbiye Arapça

hocas ve müderristi. Yükselerek Ga-

lata mollas, sonra Manisa ve Medine

naibi ve Mekke payesi olup 8 Receb
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1304'de (2 Nisan 1887) vefat etti.

Yahya Efendi Tekkesi'ne defnedildi.

Fâzld. (IIL 579)

Ali Rizâ Efendi (Hafz) Babakaleli-

dir. Müderris, 128rde (1864/65) Sof-

ya mollas, sonra bilâd- hamse mol-

asi ve sonra Mekke payesi oup bu
senelerde (18701er) vefat eylemitir.

Fâzl ve âlimdi. (IIL 574)

Ali Rzâ Efendi (Hammamîzâde)
Râid Efendimin oludur. Müderris,

1263^de (1847) Haleb, a^bân 1269'da

(Mays 1853) Sam, 1271'de (1854/55)

Mekke mollas. Muharrem 1277'de

(Temmuz-Austos 1860) stanbul pa-

yesi, Muharrem 1285'de (Mays 1868)

Anadolu payesi ve Meclis -i Tedkikat-

Serîye azas oldu. 2 Ramazan 1289'da

(3 Kasm 1872) Bebek'teki sâhilhane-

sne hrszlar girerek biçareyi ehd
300 eylediler. Emir Buharrde medfundur.

Âlim ve eli skyd. (IIL 572)

AH Rzâ Efendi (Kbosîzâde) Arif

Efendi 'nin oludur. Müderris ve Sof-

ya mollas olup 11 e\^^âl 1274'de (25

Mays 1858) vefat etti. Haydarpaa'da

medfundur. (IIL 570)

Ali Rzâ Efendi (Küçük) Maliyeden

yetiip hâcegândan olmutur. Bir ara-

lk mektûbî-i defterî olup 1197'de

(1783) azledildi. 1199'da (1785) mali-

ye tezkirecisi ve 1202'de (1787/88)

cizye muhasebecisi, sonra Anadolu

muhasebecisi vekili olup a'bân
1205'de (Nisan 1791) rikâb- hümâ-
}nin kethüdas olup 120ö'da (1791/92)

ayrld. 1207'de (1792/93) vefat etü.

Karacaahmet'de medfundur. (IIL 550)

Ali Rzâ Efendi (Mektûbîzâde)
Dürrîzâde Hac Mustafa Efendi 'nin

mektupçusu Abdürrahim Efendimin

oludur. Müderris, molla ve Muhar-

rem 1226'da (v.bat 1811) stanbul

payesi oldu. 1226'da (1811) vefat ey-

ledi. Eyüp'de medfundur. Olu em-
seddin Efendi 'dir. (IIL 555)

Ali Rzâ Efendi CMihterzâde) Yük-

selerek dârüssaâde yazcs olup ser-

vet sahibi oldu. 1154'de (1741) Hare-

meyn muhasebecisi olup ll64'de

(1751) azlinin dö::'düncü günü ruznâ-

me-i evvel ve anlndan defter emini

oldu. CemaziyekA'^^el 11 65 'de (Mart-

Nisan 1752) vefat etmi ve Atik Ai
Paa kabristanna defnolunmutur.

Tekerlek Camii'n; yeniden yaptrm-
tr. (IIL 537)

Ali Rzâ Mehmed Paa stanbullu-

dur. 1218'de (18C3/04) Enderun'a çe-

rag olunmutur. 124l'de (1825/26)

askerlie girip nefer, çavu, sancak-

dar olduktan sonra 1242'de (1826/

27) imtihan ile süvari kaymakam
olup muharebecie bulundu. Sonra

miralaylkla Bagdad'a memur olup

1254'de (1838/39) oradan dönerek

mîrlivâ oldu. 1256'da (1840) Harput'a

gitti. 1257'de (1841) Dâr- ûra üyesi

ve 125
9
'da (1843 ) Dersaâdet Ordusu

erkânndan oldu. 1260'da (1844) ki-

alk slahatna memur olup 1262 'de

(1846) Bedirhan Bey tahkikine gitti.

1264'de (1848) ferik olup redif ku-

mandan oldu. a'bân 1266'da (Hazi-

ran 1850) vezirlikle ehrizor valisi ve

Ramazan 'da (Temmuz) Vdin valisi

olup Zilhicce 1267'de (Ekim 1851)

azledildi. Safer 1268'de (Aralk 1851)

Yanya valisi olup 1269'da (1853) az-

ledildi. Safer 1270'de (Kasm 1853)

Sofya kumandan olup ardndan Üs-

küp valisi, Cemaziyelev^'erde (ubat
1854) Trhala valisi ve Receb 1271'de

(Mart-Nisan 1855^ Ankara valisi olup

Cemaziyelevvel l:î74'de (Aralk 1857/



Ocak 1858) azlecildi. evval 1275'de

(Mays 1857) Diyarbekir valisi, a'

ban 1279'da (Ocak-ubat 1863) Ada-

na valisi oldu. a'bân (?)'de ayrlp 20

gün sonra Sivas valisi oldu. 3 Safer

1283'de (17 Haziran 1866) azledilip

emekli oldu. Muharrem 1294'de

(Ocak-ubat 1877) vefat eylemitir.

Salih ve iffetliydi, (III. 574)

Ali Rzâ Paa L^smrumcaldr. Yük-

selerek kapcba ve silahdar aas
oldu. Sonra Gakla nâzn olup 1245'

de (1829/30) Sanköy muhahz ve

mîrimîran oldu. Sonra Ankara muta-

sarrf ve daha sonra da kapcba ol-

du. 1248'de (1832/33) vefat ederek

Edirnekaprya cefnedilmitir. Olu
Sa'dullah Cemilî Bey'dir. (III. 564)

Ali Rzâ Paa Trabzonludur. Laz Ah-

med Paa'nm akrabasndan olup Ma-

nisa müsellimi, sonra zmir gümrük-

çüsü ve azilden .^ionra Menemen voy-

vodas oldu. 12:44'de (1828/29) s-

tabl- âmire pâyesiyle Haleb valisi Ra-

uf Paaya kethüda oldu. 1245'de

(1829/30) veziriikle Haleb valisi ol-

du. 1246'da (1830/31) Diyarbekir va-

lisi oldu. Badad'a memur olup Dâ-

\ad Paay oraoan çkararak devlete

hizmet etti ve Badad valisi oldu.

1253'de (1837/38) ilâveten ehrizor

valisi olup 1256'da (1840) ek olarak

Cidde valisi oldu. Rebiyülevvel 1258'

de (Nisan 1842;; am valisi olup Zil-

ka'de 126l'de (Kasm 1845) ayrlm-

tr. Ramazan 12()2'de (Eylül 1846) ve-

fat eylemitir. Akll, air, kâmil, ted-

birii, gayretliydi. Badad' kölemen

idaresinden kurtarmak gibi unutul-

maz bir hizmette bulunmutur. am'-

da Hz. Bilâl-i Habeî'ye kabir arkada-

oldu. Damac zzet Ahmed Paa'

dr. (III. 568/69:^

Ali Ri2â Paa Askerlikten yetime

olup Hassa Meclisi azas ve sonra Ru-

meli Ordusu mirlivas oldu. 1269'da

(1852/53) emekli olmu ve sonra ve-

fat etmitir. (III. 569/70)

Ali R^â Paa Mühendishane hocala-

rndan olup mirliva ve 1255'de

(1839) Hassa Dar- ûras reisi oldu.

1256'da (1840) azledilip sonra ferik

oldu. Bir aralk Meclis-i Bahriye reisi

oldu. 1264'de (1848) Anadolu Ordu-

su reisi oldu. Sonra azille erkânndan

oldu. Harp çknca Bâyezid tarafna

gidip baarl olamaynca Receb

127rde (Mart-Nisan 1855) muhake-

me sonucu rütbesi kaldrld. Affedil-

dikten sonra mîrimîranlkla mutasar-

rfla gönderildi. Bu suretle vefat ey-

lemitir, (m. 571)

AH Rzâ Paa 1235^de (1819/20) do-

up 1242'de (1826/27) askere girmi

ve 1283^de (1866/67) liva olmutur.

Daha sonra vefat etti. (III. 573)

Ali Rzâ Paa CezâyirU Hamdan
Efendi'nin oludur. Mustafa Reid

Paa'nm yardmyla Paris'te askerî

eitim görüp dönerek Tophane'ye

zabit oldu. Az vakitte liva olup Akde-

niz Boaz'na gidip dönüünde ihti-

yat alayna mîriivâ oldu. Sonra ferik

olup Rebiyülev\^^el 1281 'de (Austos

1864) Belgrad muhafz oldu. Zil-

ka'de 1283'de (Mart 1867) döndü. Sa-

fer 1284'de (Haziran 1867) vezirlikle

Tarblusgarp valisi. Muharrem 1287'

de (Nisan 1870) Bursa valisi ve Receb

1288 sonlarnda (Ekim 1871) tophane

mühimmat nâzn, 7 Ramazan 1288'de

(20 Kasm 1871) 2. Ordu müiri ve 8

Safer 1289'da (17 Nisan 1872) ürâ-y

Devlet azas, Cemaziyelâhir 129rde

(Temmuz-Agustos 1874) Tanzimat-

Askerî azas, Zilhicce 1291'de (Ocak
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1895) ikinci defa Bursa valisi, Cema-
ziyelâhir 1292'de (Temmuz 1875)

Hersek valisi, Rebi^njlâhir 1293'de

(Mays 1876) üçüncü defa Bursa vali-

si olup ksa süre sonra azledilmi ve

e\^^âl 1293'de (Ekim-Kasm 1876)

vefat eylemitir. Dil bilir, güçlü, ze-

kiydi. Olu yâver-i harb Mehmed
Bey, Trablus 'da vefat etmitir. Dama-
d liva Osman Bey'dir. (III. 573/74)

Ali Rzâ Paa Yükselip liva ve ferik

oldu. 1304'de (1886/87) Harput'ta

vefat etmitir. (III. 579)

Ali Ruhî Bey Hac Darbaz Agazâde

Veysî Paa'nn(—>) küçük oludur.

Zekî ve nadir yetiir airlerden olup

tezkire-i uara hazrlama emelindey-

di. Seyahat arzusuyla Erturul gemi-

siyle Japonya'ya giderek 1308 'de

(1890/91) Osman Paa'ya ahiret yol-

502 da olmutur. (II. 422; IV. 620)

Ali Rüî Efendi Yükselerek Kbrs
muhassl olup 1245'"de (1829/30) az-

ledildi. 1 Ramazan 1246 'da (13 ubat
1831) vefat etti. Ewp'e defnedilmi-

tir. Olu Mehmed Abdülhamid Bey'

dir(-^). (IIL 562/63)

Ali Safvet Efendi eyhdir. 1245^de

(1829/30) vefat eyleyip Eyüp'e def-

nedilmitir. (IIL 563)

Ali Sâib Paa Kayseri'ye bal Tala-

ldr. 1256'da (1840) Mekteb-i Harbi-

ye'ye girip erkân- harp olarak çkm
ve terfi ederek miralay, 1284'de

(1867/68) liva ve 1286'da (1869/70)

ferik olmutur. Dâr- ûra azalmda
bulunup Receb 1288'de (Eylül-Ekim

1871) bir müddet Dâr- ûra reisi ve

sonra Vidin kumandam ve a'bân
1289'da (Ekim 1872) zabtiye nâzn
olup 25 gün sonra azledildi. Muhar-

rem 1290'da (Mart 1873) kodra vali-

si ve 29 Rebiyülev^'c! 1290'da (27 Ma-
ys 1873) tophane nâzn ve 5 Cemâzi-

yelahifde (1 Temmuz) vezir rütbesiy-

le 3- Ordu müiri ve Cemaziyeievvel

129rde (Haziran-Te nmuz 1874) ilâ-

veten Manastr va isi, 3 Zilka'de

129rde (12 Aralk 1874) serasker

kaymakam ve 19 Rebiyülev^^el

1292 'de (25 Nisan 1875) serasker ol-

mutur. 24 Receb 1292 'de (26 Aus-
tos 1875) tophane müiri olup 4-5

günde azledildi. 19 a'bân'da (20 Ey-

lül) ikinci defa 3. Ordu müiri ve Ma-

nastr valisi oldu. Cernaziyelâhir 1293'

de (Temmuz 1876) azledilerek Ni
kumandam olup 4 Re^bi^'âile^^^el 1294'

de (19 Mart 1877) 3- Ordu müiri, -
kodra ve Ni kumandan olmutur. 7

Safer 1296'da (31 Ocak 1879) ikinci

defa tophane müiri olup 11 Zilhicce

1302'de (21 Eylül 1885) ikinci defa se-

rasker olmutur. 15 Muharrem 1309'

da (21 Austos 1891" ^ kalp hastaln-
dan aniden vefat eylemitir. Sultan

Mahmud Türbesi bançesine defolun-

du. Bilgili ve iyi bir idareci, yumuak
huylu ve mücâhidci. Tarlaba'nda

bir cami ve hayrat yapt. kodra'dan

stanbul'a gelirken haremiyle oulla-

rndan biri ve zevç es: boulmulardr.
Oullar Sa'dî Paa, yâver-i harbdir.

(III. 581/82)

Ali Said Paa Mîrimîrandan olup

1210'da (1795/96) çel mutasarrf ol-

du. Daha sonra vefa: etti. (III. 552)

Ali Sârim Paa Askerlikten yetiip,

mirliva olmutu. 23 Cernaziyelâhir

1308'de (3 ubat 18S 1) vefat etmitir.

Eyüp'de defnedildi. Ya 80 'e yakn-

d. (III. 581)

Ali Sât' Efendi (lmî damad) lmî
Ahmed Efendi'nin damad olmakla

öhret aidi. Mekke oâveilerden Ke-



zûbî biraderzâdesi Mustafa Efen-

di'nin olu olup 1101 'de (1689/90)

dodu. 1139'da (1726/27) müderris,

sonra Galata mollas, 1171 'de (1757/

58) Misr molias, 1185'de (1771/72)

Mekke payesi ve o sene stanbul ka-

ds, 119rde ;i777) Anadolu kazas-

keri olup 1192'de (1778) azledildi. 7

Muharrem 1194'de (14 Ocak 1780)

vefat etti. Eyüp 'de medfundur. Oul-

lar uayb Efendi(-^) ile Nedim bra-

him Efendi'dir(->). (III . 546)

Ali Sât' Efendi (Zilelizâde) Hac
Es'ad Mahmv.d Efendi'nin oludur.

Müderris, molla olup evval 1254'de

(Ocak 1839) Edirne mollas oldu. Son-

ra Mekke payesi olup 13 Rebiyülevvei

1258'de (24 N:.san 1842) vefat etmitir.

Sudûrdan Meimed Kadrî Bey' in ba-

basdr. Eyüp' de medfundur. Hadîka-

tü'l-CevâmÎYit zeyl yazmtr. Torunu

Ali Sâtr Bey'dir("^). (III. 567)

Ali Sât' Be^r (Zilelizâde) Ali Sât

Efendi 'nin(-^l' torunudur. Müderris

olup Rebiyülevvei 1294'de (Mart-Ni-

san 1877) vefat etmitir. Eyüp'de de-

desinin yannda medfundur. (III. 567)

Ali Sat'2âd<î bak. Kadrî Mehmed
Bey;- Nedim brahim Efendi; uayb
Efendi

Ali Sedid Efendi Müderris, Eyüp

mollas olup Zilka'de 1199'da (Eylül

1785) vefat etti. Bahariye'de medfun-

dur. (III. 548)

Ali Seyyid Emir Nasûh'un halifesi-

dlr. Muallimzâde olup Bursa'da Zey-

nîler Tekkesi eyhi olarak 938'de

(1531/32) vefat etti. (III. 496)

Ali Seyyid b. Meymûn (Endülüsî)

bn Arafe ile eyh Debbas'm müridi-

dir. am'dan Bursa 'ya gelip sonra yi-

ne am'a gitti. Kimseden bir ey al-

mazken 20 adam beslerdi. Soyu Hz.

Hasan'a ular. 971'de (1563/64) ve-

fat eyledi. (III. 495)

Ali ah Efendi Nakka Kasm Bey'in

oludur. Bu sebepten Babanakka'da

oturdu. Örenimden sonra bn Vefa,

Emir Buhar ve Sünbül Sinan'a hizmet

edip nakibendî oldu. 15 akçe ile

Ayasofya'da ve mescidlerde vaaz ve

ders verirdi. Ya 65 'e varnca da bu

âdeti terk etmedi. Sonra zaaf gelmek-

le hacca gidip 960'da (1553) vefat et-

ti. Ya 80'i geçmi, Anadolu eyhleri-

nin dayana, fukaraper\'^erdi. Uzun

boylu, zayf, seyrek sakall olup 40

sene sabah namazn Ayasofya'da kl-

d. Kitaplarn vakfedip hâfz- kütüb

tayin eyledi. (III. 498)

AH âkiri Efendi (Ferâizîzâde)

Müderris ve kad olup 1178'de (1764/

65) vefat eyledi. Duvardibi'nde med-

fundur. (III. 541)

Ali efik Bey stanbul payeli Agr-

bozlu smail Bey'in oludur. Bab-

âli'de kaleme devam ile ûrâ-y Dev-

let'te kâtip muavini ve evrak müdürü

olduktan sonra Cemaziyele\^^e 1286'

da (Austos 1869) ûrâ-y Devlet aza-

s, Zilka'de 1288'de (Ocak 1872) Isla-

hat Komisyonu azas, 1289'da (1872)

yine ûra azas, 1293'de (1976) Tr-

nova tahkik reisi ve o sene Recebin-

de (Temmuz-Austos) yine ûra aza-

s ve sonra bâlâ rütbesiyle muhâke-

mat reisi oldu. 14 Cemaziyele\^^e

1301'de (12 Mart 1884) vefat eyledi.

Merkezefendi'de medfundur. Münî,

tedbirli, cömert, akllyd. Önce w-
kelâdan Arif Paa'mn kz ve sonra

Yâsincizâde Râgb Efendi'nin toru-

nuyla evlenmi, evvelkinden Zor

mutasarrf Zühdî Beyefendi ve ikin-

cisinden âmedî halifelerinden Safî

Bey domutur. (III. 577/78; IV. 901)
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Ali efik Paa Trabzonludur. Laz

Ahmed Paa'nn kethüdas olduun-
dan onun yardmyla hâcegândan
olarak Gümühane emini oldu. 1236'

da (1820/21) mîrimîranlkla Akdeniz
Boaz muhafz oldu. 1242'de (1826/

27) Varna muhafz ve sonra Hamid
mutasarrh oldu. 1244'de (1828/29)

azilden sonra Köstendil, 1245'de

(1829/30) Hamid ve sonra Alâiye mu-
tasarrf ve Silivri muhahz, sonra Kay-

seri mutasarrf oldu. 1246'da (1830/

31) vezirlikle Erzurum valisi olup o

sene azledildi ve hemehrisi Laz Ali

Paa ile Bagdad^a harbe memur olup

sonra Amasya'da oturma emrini ald.

Unutulmu bir halde iken Rebiyülev-

vel 1258'de (Nisan 1842) Bolu valisi

olup 1259'"da (1843) azledilmi ve bir

müddet sonra vefat etmitir. (III. 568)

>,04 Ali îr Bey Germiyan Bey'in oglu-
~~ dur. Babasnn vefatnda Kütahya be-

yi oldu. Etrafa gazalar edip toprakla-

rn geniletti. Osman Gazi devrinde

(1299-1326) yaad. Zabtretü'l-Mü"

lûk bunun eseridir. (III. 492)

Ali îr Dede Molla Fenarî^nin [v.834

(1431)] ahbabmdandr. Bursa'ya su

aktt. Orada medfundur. (III. 493)

Ali ükti Efendi (Hafz) (Göme-
çolu) Süleyman Beyin oludur.
Katar eyhliinden yetierek Ayasof-

ya eyhi olmutur. 10 e\-v^âl 1306'da

(9 Haziran 1889) vefat edip Eyüp'e

defnedildi. 80 yanda Nakibendî bir

pîrdi. (III. 580)

Ali Tâhir Efendi Hassa saraçbas
olup Zilhicce 1226'da (Aralk 1811/

Ocak 1812) vefat etti ve Kadköy'e
defnedildi. (III. 555)

Ali Tevfîk Efendi (Recaîzâde) Bâ-

biâliden yetierek 124l^de (1825/26)

hâcegân rütbesiyle gurebâ-y yesâr

kâtibi oldu. Sonra vefat etmitir. (III.

562)

Ali Tur Bey (Malkoçolu) Ali

Bey'in(-^] küçük kardeidir. I. Se-

lim 'in (Yavuz) sâdk adamlarndan
olup yanmdan ayrlmazd. Tahta ç-
knca Siiistre valisi oldu. 920 'de

(1514) kardeiyle birlikte Çaldran
Savamds. ehid oldu. (III. 495)

Ali Tûsî Acem ulemâsmdandr. eyh
UbeyduUah'm müridi olup bütün
ilimlere vâkf oldu, II. Murad devrin-

de Anadolu'ya (1421-1451) gelip bir

köy verilci ki, ''Müderris Köyü" denir.

II. Mehmed (Fâtih) devrinde (1451-

1481) ran'a döndü. Anadolu'da ule-

mâya olan saygy görmekle ran'a

dönüüne üzülürdü. 887'de (1482)

vefat etti. Tehâfüt~i Felâsife bunun
eseridir. (;il. 494)

Ali Ulyâ Efendi Babâli'den yetiip

1022=de ;i6l3) reisülküttab oldu.

1023 'de (j.6l4) azledildi ve sonra ve-

fat etti. (III. 508)

Ali Vâhid Efendi Piyâlepaaldr.

Muabbir ve Kadirî olup ün kazanarak

Akarca 'da Muabbir Tekkesi eyhi ve
Kadirîhane eyh vekili olmutur.
1177'de (1763/64) vefat eyledi. (III.

541)

Ali Vasf Efendi Enderun hocas
olup 1253 de (1837/38) vefat etti. Ka-

racaahme^'de medfundur. Mehur
hattatdr. (III. 565)

Ali Yâr Efendi Sivasldr. Müderris

olup a'bân 1062'de (Temmuz l652)

vefat etti. TII. 513)

Ali Yaver Paa Musulludur. Yüksele-

rek mirimiran oldu ve kaymakamlk-
larda bulunup Rebiyülâhr 1278'de

(Ekim 186 1) Rumeli pâyesiyle Yemen



mutasarrf oldu. Azilden sonra yine

taraya gönderilip evval 1284'de (u-

bat 1868) Mu mutasarrflnda vefat

eyledi. bilirdi. Olu, îsmail Hakk
Paa ile Ziver Paa'dr. (III. 571)

Ali Zekî Efendi Bosnaldr. Çatalcal

Ali Paa'nm T'Efendi" olmal] kethü-

das olup Haremeyn mukataacs ol-

du. Baka görevlerde bulunduktan

sonra 1123'de (1711) vefat eylemitir.

Uzun yaayanlardand. Muamma ve

tarih düürmekte esiz olup Arapça

ve Farsça bilidi. Tuhfe-i ahidi erhi

vardr. (lîl. 527)

Ali Zülfikâr Bey Salba Ahmed Pa-

a'nm oludur. Yetierek hâcegân-

dan oldu. 21 Cemaziyelâhir 1243'de

(19 Ocak 1828) vefat edip Küçük

Ayasofya'ya defnedildi. (III. 561)

Âlim Efendi (Çireczâde) Mevâlî-

den Hüsnî Ei'endi'nin oludur. Mü-

derris, Haeb mollas oldu. 11 58 'de

(1745) vefat etti. air ve kâtiptir. (III.

289) [II.l48'de babasnn ad "Hasan"

olarak geçmektedir.]

Âlim Paa Tara memurlarnn eski-

lerinden olup kapcba ve stabl-

âmire payesi ve mîrimîran olarak

kaymakam ve mutasarrf olup 40 se-

neden fazla taralarda bulunmu ve

Ramazan 1306'da (Maysl889) vefat

eylemitir. (Ii:. 289)

Ali Paa Edirne'de hamamc iken

Aa Hüseyin Paa ile Samîmi dostluk

kurmutu. Ce.^ur olduundan babo-
zuk sergerdesi oldu. 1224'de (1809)

Rusya muharebesinde mîrimîranlk

ile Hamid sanca verildi. Aydos se-

raskeri olup Rebiyülâhr 1244'de

(Ekim 1828) ^^^ezidikle ordu çarhacs

oldu. Muharrem 124
5
'de (Temmuz

1829) Edirne valisi ve seraskeri olup

ardndan Karahisar- Sâhib ve Mente-

e mutasarrf ve 1247'de (1831/32)

Konya valisi oldu. Ramazan'da (ubat

1832) Msr Ordusuna memur oldu.

Muharrem 1248 'de (Haziran 1832)

çerde babuu ve Trablusam muta-

sarrf oldu. Sonra vezirlii kaldrld,

Gelibolu'da, sonra Zagra-i Atik'de

oturdu. 1268 (1852) yündan sonra

vefat etti. (III. 582)

Ali Paa Silis tre kaymakam bra-

him Paa'nm olu olup mîriümerâ ve

mîrimîran olmutu. stanbul'da iken

25 evval 1313'de (7 Nisan 1896) ve-

fat eyledi. Doru idi. (IV. 864)

Alizâde bak. Âsaf Mustafa Efendi;

Emin Mehmed Aa; Mustafa Efendi;

Nureddn Mehmed Efendi; Zeynelâ-

bidîn Efendi (Eftas)

Alizâde III. Mustafa devri (1757-

1774) âlimlerinden Erzincanl Ali

Efendi oullardr ki, eyhülislâm ve

kazasker olanlar vardr. (IV. 699)

Allâme bak. Mehmed Efendi; Musta-

fa Efendi (Hafz)

Allâme eyhi bak. Mehmed Efendi

Allâmek bak. Mehmed Efendi

Allâmezâde bak. Abdullah Efendi

Alp Giray Devlet Giray Han'n olu-

dur. Mehmed Giray ve slâm Giray'a

kalgay olmutur. slâm Giray'in han-

lnn üçüncü aynda firar eyledi.

Sonra Saadet Giray'm yannda harbe

memur olup galip geldi. Makamnda
kalp Gazi Giray, Krm han olunca

azledilmitir. stanbul'a gelip 10 10'da

(1698/99) vefat etti. (I. 394)

Altnc bak. Mustafa Aa
Altparmak bak. Abdullah Efendi;

Abdülfettâh Efendi; brahim Efendi;

Mehmed Efendi
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Altparmakzâde bak. Abdülaziz

Efendi; Abdülbaki Efendi; Feyzuilal

Efendi

Altparmakzâde Abdülfettâh efendi

ve oullan böyle tannmlardr, zade-

gânlklar uzun sürmedi. (IV. 682)

Altpoaça bak. Ahmed Paa; Mah-

mud Efendi

Altuncuk bak. Mehmed Aa
Altuncuzâde bak. Abdullah Efendi;

Said Mehmed Efendi

Altuncuzâde II. Mehmedn (Fâtih)

hizmetinde bulunmu ^ zâhid, kurrâ

ve usta bir tabiptir. O devirde (1451-

1481) vefat eyledi. (I. 395)

Altunizâde bak. smail Paa

Alûsizâde bak. Mahmud Efendi

Alyanak bak. Ali Efendi; Mustafa Paa

,Q^ Alyanakzâde bak. Mehmed Paa

A'ma bak. Hüseyin Efendi; Nâm
Ca'fer

A'ma Kasmzâde bak. Mehmed
Efendi

Amasyalzâde bak. Ali Efendi

Amcazade bak. Hüseyin Paa

Âmedci bak. Abdullah Efendi

Âmedî bak. Süleyman Efendi

Âmldî bak. Ömer Efendi

Âmidî Molla bak. Al Efendi

Âmir Mehmed Efendi (Arabzâde)

Hamdullah Efendi'nin oludur. Mü-

derris, Zilka'de 1255'de (Ocak 1840)

zmir mollas, sonra bilâd- hamse ve

Mekke payesi ve Safer 1266'da (Ara-

lk 1849/Ocak 1850) stanbul payesi

ve Zilka'de 1276'da (Haziran 1860)

Anadolu kazaskeri olup Cemaziyelâ-

hir 1280'de (Kasm 1863) Rumeli pa-

yesi oldu. Muharrem 1286'da (Nisan

1869) Rumeli kazaskeri oldu. 1288'de

(1871) vefat edip Hüdâî Tekkesi'ne

defnedildi. Asalet ve ser\^et sahibiydi.

(III. 292)

ÂmuLr Ömer Bey stanbul'da doup
Defterhane'de kâtip oldu. Sonra

âmedî kalemine girip 122
2
'de (1807)

Divân- Hümâ^Hn âmedcisi ve vak'

anüvis olup 1223'de (1808) tezkireci

oldu. 1224'de 1809) silahdar kâtibi

ve 1225^de (1810) tezkire-i sânî, 1227'

de (1812) ikinci defa maliye tezkire-

cisi oldu. 123C'da (1815) vefat etti.

Kâtip, airdir. ClL 292)

Ammar (Köprülüzâde) 1172 de

(1758/59) vefat eylemitir. (IIL 583)

Ammar Mustafa Bey Resmî Ahmed
Efendi'nin(-^) oludur. Kalemden
yetiip hâcegândan olmu ve gençli-

inde 1185'de (1771/72) haslar mu-

kataacs olup 1192'de (1778) vefat

ederek Üsküdar'a defnedilmitir. (IIL

583; II. 381)

Ammarzâde hak. Mehmed Paa

Amrî Abdülk(^rim Efendi Mehur
airierden olup 1020'de (l6ll) vefat

etti. Divan va;;dr. (IIL 605)

Amrî Ömer Bey Sadrazam Nasûh Pa-

a'nm oludur. Kardei Hüseyin Paa'-

nn suç ilemesinde gazaba urayp
mevkuf olduysa, da aftan sonra kapc-
ba olmutur. 5onra Uy\^ar seferinde

nianc oldu. Azilden sonra 1086'da

(1675) vefat etti, Âlim, airdi. (IIL 587)

Anber Aa Padiah musahiplerin-

den olup IIL N^urad devrinde (1574-

1595) vefat eyledi. Divanyolu'nda bir

sebili vardr. (IIL 606)

AnberAa Hadmlardandr. Sarayda

musahip olup (>emaziyelâhir 1223'de

(Austos 1808) idam edildi. (IIL 606)



Anber Aa Saray aalarndan olup

1222'de (1807) .^eyhülharem oldu.

ewâl 1227'de Cikim 1812) ayrlp

sonra vefat etti. (111. 606)

Anber Mehmed Aa Padiah musa-

hibi ve hazinedar ve 1125'de (1713)

dârüssaâde aas olmutur. 1129'da

(1717) azloiunup Msrca gönderilmi

ve orada vefat eylemitir. (III. 60€)

Anber Mehmed Aa Lala-i sultanî

iken 1223'de (18)8) II. Mahmud^un

tahta çkyla hazinedard ehriyârî ol-

du. 28 ewâl 1228^de (24 Ekim 1813)

dârüssaâde aas 3du. 9 evval 1230'

da (14 Eylül 1815) azledilerek am'a
gönderildi. 1238'ce (1822/23) eyhüh
harem olup 1242 (1826/27) ylndan

sonra vefat eylemitir. Sâdk ve doru
idi. (III. 606)

Anber Mustafa Aa Enderun'da ye-

tierek rikâbdar-: ehriyârî olmutu.

Köprülü Mehmec: Paa'nm nüfuzuna

kar durmakla Cemaziyelâhir 1067'

de (Mart-Nisan l657) kapcbalkla
çkarld. Bu senelerde vefat etmitir.

(IV. 395)

Andelibî (Hafz) stanbulludur. III.

Mehmed devri (: 595-1603) airlerin-

dendir. (III. 606)

Andelibî Çelebi Kastamonuludur,

tmam olup III. N'iehmed devri (1595-

1603) airlerinde dir. (III. 606)

Ân Fatma Hanm Hasancan'm so-

\aindandir. Emir Aa adnda birine

zevce olmu ve :i22'de (1710) vefat

eylemitir. aird.r. Olu mevâlîden

Mehmed Efendi'-iir. (I. 442)

Anka Hüseyir Molla irazldr.

1023;de (I6l4) -^efat etti. Türkçe ve

Farsça'da sairdir. (III. 606)

Anka Süleyman Efendi amldr.
stanbul'a gelip 1225'de (1810) vefat

etti. Sairdir. (III. 606)

Ankaravî bak. Mehmed Efendi

Ankaravîzâde bak. Hasan Efendi

Ankaravîzâde IV. Mehmed devri

(1648-1687) âlimlerinden sudürdan

Es'ad Efendi damaddr ki, yarm asr

kadar sürmütür. (IV. 683)

Ankebut bak. Ahmed Paa

Antakyalteâde bak. Nailî Abdullah

Efendi

Arab bak. Ahmed Paa; Ali Paa; Ha-

san Paa; Mahmud Efendi; Mehmed
Paa; Mehmed Paa; Müsâ Paa; Ömer

Paa; Receb Paa; Salih Paa; Süley-

man Efendi

Arab Aüzâde bak. Sâmî Mehmed
Efendi; Ziyâeddin Abdürrahim Efendi

Arab Çelebi bak. emseddin Ahmed
Efendi

Arab Hekim Arab diyarndan Anado-

lu'ya gelip Üsküp'de bulunan Emir sa

Bey'e yakmlaü. Sonra stanbul'a ge-

lip saraya tabip oldu. 890'da (1485)

vefat eylemitir. Garipleri korurdu.

(III. 453)

Arab îmamzâde bak. Hasan Efendi

Arab Memi bak. Siyahî

Arab Oklu bak. Mustafa Aa
Arab eyh Selânik'de yerleerek

ömrünü tamamlam bir pirdi.

1030'da (1621) vefat etti. Ermi say-

lanlardandr. (III. 453)

Arab Tezkireci bak. Mehmed Efendi

Arab Yahyâzâde bak. Reid Meh-

med Efendi

Arabac bak. Ali Paa

ArabacbaL Mehmed (Fâtih) dev-

rinde (1451-1481) kagnba idi.

"Kan bir nevi arabadr." Bugünkü

Kan Mescidi bunun binasdr. (III.

453)

W7



308

Arabacbazâde bak. ArifAa (Hac)

Arabaczâde hak. brahim Nesim

Efendi

Arabzâde hak. Abduiial Efendi; Ab-

dülvehhâb Efendi; Ahmed Aa; Ali R-

zâ Efendi; Âmir Mehmed Efendi; Âif

Melmed Efendi; Atâulal Ahmed
Efendi; Atâullah Mehmed Efendi; Ba-

hir Abdurralman Efendi; Behçet Meh-

med Efendi; Emin Mehmed Efendi;

Emin Mehmed Efendi (Hac); Ham-
dullah Mehmed Efendi; Hasan Efendi;

Mehmed Efendi; Mustafa Efendi; Mut-

taki Mehmed Efendi; Sâdk Melmed
Efendi; Saxiullah Mehmed Efendi; Sa-

lih Efendi; Tâhir Mehmed Efendi

Arabzâde Kad olup Rodos ve Kudüs'

de senelerce kadlk yapt. 990xla

(1582) vefat etti. Fâzld. (III. 453)

Arabzâde IV. Mehmed devrinden

(1648-1687) beri cami imaml ve

sonra padiah imaml dolaysiyla il-

miye ricalinden olarak gelen birtakm

âlimlerdir ki, eyhülislâm, kazasker

ve imam olanlar vardr. Bunlardan

Ne'et Beyefendi vardr. (IV. 698)

Arapgirîzâde bak. Ahmed Aga

Ar'ar Aa Hadm aalarnn itibarl-

larmdandr. 1034'de (1624/25) vefat

etti ve Karacaahmet'e clefnolundu.

(III. 454)

A'rec bak. Abdullah Efendi; Abdul-

lah Kessâf Efendi; Ali Efendi; Meh-

med Efendi; Mustafa Aga; Mustafa

Efendi; Ömer Efendi; Seydî Efendi;

Tâhir Efendi; Ünsî Hasan Efendi

A'reczâde hak. Abdullah Efendi

Arkzâde bak. Mehmed Efendi .

ArifAa (Arabacbazâde) (Hac)
Serarabacyân- hassa iken Rebiyü-

le\^^^el 1241 'de (Ekim-Kasm 1825)

vefat eden Hac Ahmed Aamn o-
ludur. Sultanahmet'de sakin olup tu-

ruk- ali^^^eye sülükle öhret kazan-

m ve bütün meczuplar, hatta Dü-

ümlü Baba kendisine balanm ve

bu cüzden meskeni bir tekke olmu-

tu. 1259^da (1843) vefat eyledi. Ermi
saylanlardandr. Olu Muhyiddin
Efendi Zilka'de 1286'da (ubat 1870)

vefat etmi, dier oglu Rfaî tarikatin-

den Hac Mehned Râgb Efendi tek-

kesini uyandrp Zilhicce 1292'de

(Ocak 1876) vefat eylemitir. Hepsi

Karacaahmet'e defnedilmitir. (III.

276) [IV. 900'deki yanl-dogru cetve-

linde 1259 tarihi yanl olarak göste-

rilmi, ancak dogasu yazlmamtr.]

ArifAa (Cv^n) Enderun'dan yeti-

me olup Cemaziyelâhir 1223'de

(Austos 1808) sefeii kethüdas ola-

rak sonra vefat etti. (III. 268)

ArifAa (Civ£,n) Enderun'dan yeti-

me olup Cemaziyelâhir 1223'de

(Austos 1808) seferli kethüdas ol-

du. Sonra ahnciba ve kapcba
olmutur. 13 Rebi^nalâhir 1242'de (12

Ocak 1827) vefat etti Üsküdar'da def-

nedilmitir. (III. 270)

Arif Aa (Ko^>anyenez) Enderün-

ludur. Yetiip 1232'de (1817) pekir

aas, sonra m ftâh ve tülbend aas,
RebiTOâhir 1233^de (ubat 1818) ri-

kâbdar ve 1238"de (1822) çukadar

olarak o sene Shâbeddin tevliyeti ile

çera olundu. Rebi}âüe\^^el 1238'de

(Kasm-Aralk _822) zifaf gecesi vefat

etti. airdir. (Ii:. 269/70)

Arif Ahmed Aa Bayram Paazade

olup kapcba olmutur. Bu sene-

lerde (18201er ) vefat etti. (III. 270)

Arif Alned Efendi Hazine-i hassa

ceyb-i hümâ-snan kâtibi olup hâcegân-



dan olmutu. 1258'de (1842) vefat et-

ti. Haydarpaa'ysL defnedildi. (III. 273)

Arif Ahmed Efendi Vak'anüvis Re-

câî Efendi'nin kardeidir. Bâb- Seras-

kerî'den yetierek harbiye mektup-

çusu oldu. Zilhicce 1262 'de (Aralk

1864) tophane mektupçusu olup

1277'de (1860/61) ayrlm ve 1283

(1866/67) tttrihlerinde vefat eylemi-

tir. Oullar Sedad Bey ve Vedad

Bey'dir. (III 277)

Arif Ahmed Efendi eyhülislâm Re-

fik Mehmed Efendi'nin(-+) damaddr.

Mevâlîden clup Cemaziyele\^^el 1291'

de (Haziran-Temmuz 1874) vefat et-

mitir. Eyüp'de Mustafa Paa Tekke-

si'nde medfundur. (IIL 277/78; L
415)

Arif Ahmed Efendi (Aa manu-
zâde) Müderris, molla, Mekke paye-

si olup 122(rda (1811) stanbul kad-

s oldu. 1227'de (1812) vefat eyledi.

Üsküdar'da Akagalar kabristannda

medfundur. (III. 268)

Arif Ahmed Efendi (Hac) Maliye-

den yetiip defterdar kesedar oldu.

1223 (1808) ve 1228 (1813) yllarnda

maliye tezkirecisi olup sonra zahire

nâzn olmu ve baka memuriyetler-

de bulunmutur. 1242'de (1826/27)

zimmeti görünmekle Sivas'a sürüldü.

Döndükten sonra 1243'de (1827/28)

defterdar- kk~ e\^'^el olmutur.

1244'de (1828/29) Tuna Ordusu def^

terdar ve sonra umnu Ordusu def-

terdar ve Zilka'de'de (Mays 1829)

ordu nüzul emini olup dönüte azle-

dildi. Cemsziyeiâhir 1248'de (Kasm

1832) Msr üzerine hareket eden or-

duya defterdar oldu. 1248'de (1832/

33) bmâik luznâmeci, 125rde (1835/

36) bamuhasebeci olarak sonra azle-

dilmi ve i::59'da (1843) defter emini

olup Zilka'de'sinde (Aralk 1843) az-

ledilmi ve 6 Receb 126
2
'de (30 Nisan

1846) vefat eylemitir. Eyüp'de Bos-

tan skelesi'nde medfundur. Hesap

ilerini iyi bilirdi. (III. 273)

Arif Ali Bey (Benli) Kalemden yeti-

ip hâcegândan oldu. 1196'da (1782)

cizye muhasebecisi ve baka görev-

lerde bulunduktan sonra 1203'de

(1788/89) defter emini vekili oldu.

1211'de (1796/97) vefat eylemitir,

ibrahim Hanzâdeler'in akrabasdr.

(IIL 267)

Arif Bey IV. Mustafa'nn tahta çk-
nda (29 Mays 1807) srkâtibi oldu.

Cemaziyelâhr 1223'de (Austos

1808) vefat etti. (III. 268)

Arif Bey Erzurumlu Rüdî Paa'nm
akrabasndan Ali Bey'in oludur.

1248'de (1832/33) dodu. Bâb- Se-

raskerî'de yetiip tahrirat kâtibi oldu.

Bu senelere (1850'ler) yetimitir. a-
irdir. (III. 274)

Arif Bey Hicaz miralay olup 1276'da

(1859/60) vefat eylemitir. (III. 275)

Arif Bey Önce kaymakamlklarda,

sonra adliye memuriyederinde bulun-

mu , sonra Beyolu mutasarrf olmu
ve bâlâ rütbesini kazanmtr. a'bân

1306'da (Nisan 1889) vefat. .etti. (III.

278/79)

Arif Bey (Hac) Mekteb-i Tbbiye'

den yetiip miralay ve senelerce na-

zr muavini olmu ve Receb 1279 'da

(Ocak 1863) tbbiye nâzn olup 5 Re-

biyülâhr 1282'de (28 Austos 1865)

ayrlm ve ardndan Meclis-i Shhiye

reisi olarak ûlâ ev\^eli ve Zilhicce

1294'de (Arahk 1878) bâlâ olmu ve

13irde (1893/94) ilâveten surre emi-

ni olup yine hacca gitmitir. 28 yl ka-

rantina ilerinde sadkane hizmetin-

¥)9



]10

de ve Hilâl- Ahmer heyetinde dahi

senelerce reislikten sonra 7 evv^âl

1312'de (3 Nisan 1895) vefat eylemi-

tir. Karacaahmet'e defnolundu. ffet-

li, doru ve ya 80 akn muhterem
bir zat idi. Torunu Ser\^et Beyzade Ali

Nazimâ Bey, Mekteb-i Mülkiyemde

müdür muavinidir. (III. 279)

Arif Bey (ki Yapraklzâde) Nesib

Mehmed Efendi'ninC—^) torunudur.

Amedî halifelerinden olup 1229 'da

(1814) vefat etti. (IV. 551)

Arif Bey (Nesibâ Yeeni) Yüksele-

rek 1239'da (1823/24) mevkufatç ol-

du. Sonra vefat etmitir. (III. 269)

Arif Çelebi (Ulu) Bahâeddin Ahmed
Veled Efendi Hz.lerinin oludur. Ba-

basnn vefatnda 712"de (1312/13)

Hz. Mevlânâ postuna oturdu. 719'da

(1319) vefat eyledi. (III. 264)

Arif Dede Yenikap Mevlevîhanesi

eyhi olup 1137'de (1724/25) vefat

etti. airdir. (III. 265)

Arif Efendi Kad olup Eskiehir ka-

ds olarak llÛO^de (1689) vefat etti.

airdir. (III. 265)

Arif Efendi Siyâhî Mustafa Dede'nin

oludur. Msr MevleAÎhanesi ve son-

ra Lefkoe Me\4evîhanesi*nde eyh
olup 1138'de (1725/26) vefat etti. a-
irdir. (III. 265)

Arif Efendi Hasancan soyundandr.

Müderris olup 1176'da (1762/ '63) ^'e-

fat etti. E\âip'de medfundur. (III. 266)

ArifEfendi Yap ilerinde ustalk ka-

zanarak bir-iki defa mimarba olmu
ve 1210'da (1795/96) tekrar mimar-

ba tayin edilmitir. 1223^de (1808)

vefat etü. Aayokuu'nda medfun-

dur. (III. 268)

Arif Efendi Enderûuludur. Mâbeyn-
ci olup 1226'da (1811) hâceiikle es-

ham mukataacis, sc

mütevellisi, 1228'de

ehriyârî olarak son

(III. 269)

Arif Efendi Nesibâ

nudur. Âmedî hal

1229'da (1814) vefa

dir. (III. 269)

Arif Efendi Müder
124

5
'de (25 Austos-

Haydarpaay^a defr

biydi. (III. 271)

Arif Efendi (Hac)
time olup kurunCi

veciba oldu. Azild

(1811) cebeciler kât:

fat etti. Usta airdir

Mahmud'un cülûsu

söylemitir. (III. 269

Arif Efendi (Hac)
rmdan olup pek çol

da muhasebecilik v

mis ve nihayet 1311

iâ rütbesini ve ûra-

n elde eylemiti. 2

(5 Nisan 1896) vef^

ahmefde medfund
eski tarzda edipdi. (

Arif Efendi (Müte
gândan ve tersane

olup 3 Zilhicce 1

1818) gençken vefa

medfundur. Alimdi.

Arif Efendi (Seyyi

ganîzâde Ali Aga'm:

gândan olup çeitl

lundu. 5 Zilhicce 1

1819) vefat etti. Ka

nedildi. (III. 269)

Arif Efendizâde be

Emin Efendi

nra Valide Camii

(1813) masraf-

ra vefat etmitir.

Efendi'nin toru-

felerinden iken

, eylemitir. air-

;is olup 24 Safer

1829) vefat edip

edildi. lim sâhi-

Enderûn'dan ye-

ba, sonra kah-

^n sonra 1226'da

bi olup sonra ve-

"Oldu adli Han
da lyân'' tarihini

)

Maliye memurla-

: seneler taralar-

e defterdarlk et-

de (1893/94) ba-

y Maliye azahg-

1 e\^^âl 1313'de

t eyledi. Karaca-

r. Uzun boylu ve

III. 279)

/ellisâde) Hâce-

memurlanndan
233^de (4 Ekim
: etti. Topkapfda
(III. 269)

d) (Çelebi) Yor-

A oludur. Hâce-

görevlerde bu-

234'de (25 Eylül

raacahmet'e def-

k. Recâî Mehmed

Arif Es'ad Atunec Efendi Mahreç

payesi olup 8 Zilk-rde 1304^de (29



Temmuz 1887^ vefat eyledi. Koca-

mustafapaa'da medfundur. (IIL 278)

Arif Hikmet Aümed Bey Râif smail

Paazade sudûrdan brahim smet

Bey'in oludur, 1200'de (1786) do-
mutur. 12irde (1796/97) müderris,'

Ramazan 1231'de (Austos 1816) Ga-

lata, 1236'da (1320/21) Msr ve 1239^

da (1823/24) Medine mollas, 1242'de

(1826/27) Mekke payesi, 1244-'de

(1828/ 29) stanbul payesi, 1246'da

(1830/31) nekibüleraf, 1248'de

(1832/33) Anacolu payesi oldu. Safer

1250'de (Haziran 1834) nakiblikten

azledildi. 1254de (1838) Rumeli pa-

yesi olup Ran.azan 1255'de (Kasm

1839) Meclis-i "-^âlâ azas oldu. Muhar-

rem 1259'da (ubat 1843) Rumeli ca-

nibi müfettii v^e o sene Dâr- ûra

müfettii oldu. 2 Zilhicce 1262^de (21

Kasm 1846) eyhülislâm olup 11 Ce-

maziyelâhir 1270'de (11 Mart 1854)

azledildi. a'b^.n 1275'de (Mart 1859)

vefat edip Üsküdar'da aile kabrista-

nnda defnedilmitir. Âlim, edip, air,

zeki ve güzel konuurdu. Mekke'de

bir kütüphane ina eyledi. Olu Mûti^

Bey'dir. (IIL 2*:'4/75)

Arif ibrahim Efendi (Yahya Mol-

lazâde) Müderris, 1198'de (1784)

Haleb mollas oldu. Sonra vefat etti.

(III. 266/67)

Arif Mehmed Aa Gediklilerden

olup ran elçiîüne mihmandar ve ka-

pcba olmutur. Bu senelerde

(18201er) vefat etti. (III. 270)

Arif MehmeclAa mam- e\^el Kâ-

mili Ahmed Efendi'nin enitesi ve

kethüdas Menmed Es'ad Efendi'nin

oludur. Enderun'dan yetiip srasy-

la rikâbdâr- ^-hriyârî oldu. 19 evval

1253'de (16 Ocak 1838) azledilmi

olarak vefat eyledi. Karacaahmet'de

medfundur. (IIL 271)

Arif Mehmed Aa (Eminzâde) Ba-

bas Bursa'da beytülmal eminiydi.

Saatçi Mehmed Paaya mensup ve

nedimdi. 1088"de (1677) stanbul'da

vefat etti. air ve mûsikîde ustadr.

(IIL 264)

Arif Mehmed Aa (Kuruncuba-
zâde) Enderûnludur. Seferli kethüdâ-

lma kadar wkseldi. Sonra emekli

edildi. Cebbarzâde Süleyman Bey'in

damad olup kapcba oldu. Reliyü-

lewel 1243'de (Ekim 1827) vefat etti.

Duvardibi'nde medfundur. (IIL 270)

Arif Mehmed Bey Siyâvu Paa sü-

lâlesinden Abdülkerim Bey'in olu-

dur. Müderris olup 19 Zilka'de 1197'

de (16 Ekim 1783) vefat etti. Eyüp'te

medfundur. (III. 266)

Arif Mehmed Bey stanbulludur.

Âmedî hulefâsmdan olup Arapça

mütercimiydi. 1238'de (1822/23) me-

muren Kayseri'de bulunduu srada

vefat eyledi. Usta airdir. (IIL 269)

ArifMehmed Bey Abd Paal Hüse-

yin Aga'nn(-^) oludur. Kapcba
olup L Mahmud devri (1808-1839)

sonlarna yetiti. (II. 219)

Arif Mehmed Bey Halil Hamid Paa'

mn büyük oludur. Müderris, 1215'

de (1800/01) Eyüp mollas, 1222'de

(1807) Msr mollas, Cemaziyelewel

1223'de (Temmuz 1808) Medine

mollas, Cemaziyelevvel 1229'da

(Mays 1814) stanbul kads, Cemazi-

yelevvel 1230'da (Nisan 1815) stan-

bul payesi, Cemaziyelâhir 1231'de

(Mays 18l6) Anadolu payesi, 1232'

de (1817) Anadolu kazaskeri, 1237'

de (1821/22), ewâl 1240'da (Mays-

Haziran 1825), Cemaziyelâhir 1247'

de (Kasm 1831) ve Muharrem 1254'

de (Nisan 1838) dört defa birer sene
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Rumeli kazaskeri olmutur. Reisülu-

lemâ iken 19 Cemaziyele\^^^el 1255'

de (31 Temmuz 1839) vefat etti. Ba-

bas sofasmda medfundur. Âlim ve

iyi huyluydu. Oullarmdan Hamid
Mehmed Bey, hâcegândan olup 1237'

de (1821/22) vefat etti. Dieri Meh-
med Râid Bey, mevâlîdendir. Bunun
olu sudûrdan Ata Bey'dir. Dieri

Mehmed Âsim Bey ve dördüncüsü

Abdülkadir Mehmed Bey'dir(-^). K-
zmm olu, sudûrdan Mustafa Nazif

Bey'dir. Torunlanndan biri de Meh-
med efik Bey'dir. Dier torunlann-

dan Meclis-i Vâlâ eski azasmdan Nu-
rullah Beyle Râif Bey, hayattadrlar.

Kz Fatma Zehra Hanm, Mehmed
Ali Paa'mn olu smail Paa'mn zev-

cesi olduundan "Msrl Hanm" diye

öhret almtr. Receb 1274'de (ubat
1858) vefat etti. Babas yannda med-
fundur. (III. 272)

Ârlf Mehmed Bey Erzurum topçu

miralay Ömer Bey'in oludur. 126l'

de (1845) orada domutur. Orada
adliye ilerinde kullanldktan sonra

1294^de (1877) divan- temyiz-i vilâ-

yet bakâtibi oldu. Bu esnada ordu

müiri Muhtar Paa'ya dahi divan kâ-

tibi olmutu. Birlikte stanbul'a gelip

1296'da (1879) onunla Rumeli'ye git-

ti. Dönüte stanbul'da adliye dairesi-

ne müeyyiz olup 1297'de (1880) bi-

dayet müdde-i umumisi, 1298 'de

(1881) birinci hukuk azas, 1300'Ge

(1883) istinaf mahkemesi azas, o se-

ne Kastamonu adliye müfettii, 1303'

de (1885/86) ilâveten Msr komiseri

bakâtibi oldu. Müfettiliin kaldrl-

mas üzerine maana zam yapld.
a'bân 1305'de (Nisan-Mays 1888)

ûlâ olup hastalanmakla stanbul'a ge-

lip 11 Safer 1315'de (12 Temmuz

1897) vefat etti ve Merkezefendi^^e

defnedildi. (IV. 861)

Arif Mehmed Bey (Merebzâde)
Sudûrdan Mereb Ali Efendi'nin toru-

nu ve müderdslerden âtrzâde Epin
Efendi'nin oludur. 1206'da (1791/

92) dodu. Müderris, 1233'de (1818)

Selanik, 1241 "de (1825/26) Msr mol-

las, sonra Mekke payesi, Rebi^-njlev-

vel 1242'de C5kim 1826) Mekke kad-

s ve fetva emini, 1251 'de (1835/36)

stanbul payesi, Ramazan 1256'da

(Kasm 1840) Anadolu müfettii ve o

sene Anadolu payesi, Rebiyüiâhir

1263'de (Mat-Nisan 1847) Anadolu

kazaskeri, 1264 (1848) sonlarnda

Meclis-i Vâlâ müfettii. Ramazan 1268'

de (Haziran-Temmuz 1852) Rumeli

kazaskeri oluo 11 Cemaziyelâhir 1270'

de (11 Mart 1854) eyhülislâm oldu.

20 CemaziyeAe\^"el 1275 'de (26 Aralk

1858) vefat etti. Sur dnda Mustafa

Paa Tekkesi'nde medfundur. Fakih,

âlim ve fâzld. CamiiVl-lcâreteyni

yazd. Olu Sddîk Bey ve damad
sadrazam Hamd Paa'dr. (III. 275)

Arif Mehmed Çelebi (Hac) Celâ-

leddin Çelebimin oludur. 1124'de

(1712) amcazadesi Sadreddin Çele-

bi"nin yerine Konya'da Hz. Mevlânâ

postuna oturdu. 11 59'da (1746) vefat

eyledi. (III. 265)

Arif Mehmed Efendi air Visalî'nin

oludur. Mülâzimîn-i ilmiyeden olup

1068'de (1657/58) vefat etti. Der\d

ve airdir. (IIJ'. 264)

Arif Mehmed Efendi 1 1 2 6 'da

(1714) vefat etti. Birçok ilimde ve sa-

natta usta, air ve münî idi. (III. 265)

Arif Mehmed Efendi Kazasker Ab-

dürrahim Efe:di'nin(-^) torunu, Meh-

med Reid Efendi'nin oludur. Mü-



derris olup llS>2'de (1778) vefat et-

mitir. Fâtih'de medfundur. (III . 332)

ArifMehmed Efendi Receb 1113'de

(Aralk 1701) doup üvey babas elin-

de büyümütü:. Pamakçzâde Ab-

dullah Efendimden mülâzim olup Sü-

leymaniye Tp Medresesi'nde Vâsf

Efendi'nin himmetiyle okumutur.

Sonra iki sene müddede Safiye Sul-

tan'a tabip oln'.utur. Zamann padi-

ah kz kardemin sarayna geldiin-

de buna müderrislik verdiler. Sonra

mâbeyn-i hümâyûn tabipleri arasna

kathp Safer :,171'de (Ekim-Kasm

1757) ser-etbbâ-i padiah oldu. O
sene Zilka'desinde (Temmuz 1738)

Gelibolu'ya sürüldü. Rebiyülevvel

1182'de (Temmuz-Agustos 1768) Üs-

küdar kads olup Zilhicce 1187'de

(ubat-xMart 17^'4) ikinci defa sertabib

oldu. Sonra Edirne ve Rebi^âilev^'ei

1188''de (Mays 1774) Mekke ve Ce-

maziyele\^^erd2 (Temmuz 1774) s-

tanbul payeleri verildi. Zilhicce 1189'

da (ubat 1776;:' azledilmi ve Zilhicce

1190'da (Ocak 1777) üçüncü defa

ser-etibbâ olmutur. 1192'de (1778)

Anadolu kazaskeri olup 1193'de

(1779) azledilmi ve 1195'de (1781)

Rumeli kazaskeri olup ertesi sene azle-

dilmi ve 1197'de (1783) vefat etmitir.

Sultanselim'e defnedildi. Sözünü sa-

knmaz, tpda iinin ehliydi. (III. 266)

Arif Mehmeci Efendi Zeyneb Sul-

tanim masraf kâtibi olup I. Abdülha-

mid devri (1774-1789) balarmda ve-

fat eyledi. airdir. (III. 267)

Arif Mehmed Efendi Ricalden Ebû-

bekir Vahdeti Efendi'nin oludur.

Kalemden yetiip 1199'da (1785) kü-

çük evkaf muaasebecisi ve Cemazi-

yelâhir'de (Temmuz-Agustos 1785)

ehremini, 1200'de (1786) yeniçeri

kâtibi, 1203^de (1788/89) küçük ruz-

nâmeci oldu. 1204'de (1789/90) vefat

eyledi ve Mevlânâkaprya defnedildi.

(III. 267)

Arif Mehmed Efendi Mühimme
serhalifesi olup Ramazan 1217'de

(Ocak 1803) vefat eyledi. Edirneka-

pfda medfundur. (III. 268)

Arif Mehmed Efendi MektûbM
sadr- âliden yetiip hâcelikle gedik-

ler kâtibi olmu ve 1 Cemaziyelâhir

1230'da (11 Mays 1815) vefat eyle-

mitir. Galata Mevlevîhanesi'nde

medfundur. (IIL 269)

Arif Mehmed Efendi NuruOsmani-

ye ruznâmçecisi ve hanm sultan ket-

hüdas smail Efendi'nin oludur. Sa-

dâret mektûbî kaleminden çkarak

baz görevlerde bulundu. ki defa

memuren Rumeliye gitmitir. 1222'

de (1807) orduyla çkp Silistre'ye va-

rldnda Rebiyülevvel'de (Mays)

tezkire-i sân, 1223'de (1808) tezki-

re-i e^^el oldu. Ordunun ikinci defa

çknda reis vekili ve 1226'da (1811)

sadâret mektupçusu oldu. 1227'de

(1812) reisülküttab olup ordu Edirne

klagma geldikde azledildi. ev^^âl

1228'de (Ekim 1813) defter emini

olup ertesi sene ayn görevde kald.

123rde (1816) arpa emini, ev\^âl

1233'de (Austos 1818) bamuhase-

beci olup Zilka'de'de (Eylül) zmir'e

gönderildi. Döndükten sonra 1237'

de (1821/22) ikinci defa muhasebe~i

ewel, 1238'de (1822/23) üçüncü de-

fa defter emini, e\^âl 1239'da (Hazi-

ran 1824) ruznâme-i ev^-^ei, 124 2'de

(1826/27) dördüncü defa defter emi-

ni olup 1245'de (1829/30) azledildi.

1246'da (1830/31) üçüncü defa mu-

hasebe-i evvel olarak Bagdad'a gön-

derildi. Dönüte zahire nâzn oldu.
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aMn 1250'de (Aralk 1834) dördün-

cü defa muhasebe-i ev\^el olup 1251'

de (1835/36) azledildi. 20 Zilka'de

1254'de (4 Ocak 1839) vefat etti.

.Ejoip'de medfundur. Orta halli ve ta-

lihi açk adamd. Olu Hüseyin Bey,

akakî Kad Osman Paa'ya damad
olmutu. (IIL 271/72)

Arif Mehmed Efendi Denizlilidir.

Müderris olup 1259'da (1843) vefat

etmitir. (IIL 272)

Arif Mehmed Efendi Dramaldr.

124l'de (1825/26) Msr'a gidip mirli-

va oldu. Msr Dâr- ûra azalmda
ve Buheyre müdürlüünde, 1270'de

(1853/54) Msr Dâr- ûras bakitâ-

betinde bulunup sonra vefat etti. a-
irdir. (III. 274)

Arif Mehmed Efendi Bamuhase-
beye 1231 'de (1816) girerek yetiip

tara defterdarlklarnda ve muhase-

be meclisi azalmda bulunmu ve 6

Zilhicce 1272'de (8 Austos 1856) ve-

fat eylemitir. ehzade Camii'nde

medfundur. (III. 274)

ArifMelmed Efendi Müderris, Sev-

vâl 1267'de (Austos 1851) Sof>^a, Ra-

mazan 1278'de (Mart 1862) Bursa

mollas oldu. Sonra vefat eylemitir.

(III. 276)

ArifMehmed Efendi Defterhaneden

yetierek kesedar oldu. Muharrem
1277''de (Austos 1860) defter emini

oldu. Rütbesi bâlâya kadar yükseldi.

15 Safer 1291^de (3 Nisan 1874) vefat

eylemitir. Eyüp'e defnedilmitir.

Alim, Mesnevîhân, kâmildi. (IIL 277)

Arif Mehmed Efendi 19 Cemaziye-

lewel 1250'de (23 Eylül 1834) vefat

ederek Haydarpaa'ya defnedilen

Ankaral Hac Hasan Efendimin olu-
dur. Gençliinde kaleme girip Silah-

dar Ali Aaya damad olmutur. Yük-

selerek Zilhicce 1256'da (ubat 1841)

tophane müdürü, Cemaziyelâhir 1259'

da (Temmuz 1343) ûlâ rütbesiyle has-

sa müstear ve ardndan serasker

müstear oldu. Safer 1262 'de (ubat

1876) Meclis-i Vâlâ azas ve Zilka'de

1266'da (Eylül 1850) Viyana sefiri ol-

du. Muharren: 1272'de (Eylül 1855)

bâlâ, Saferde (Ekim) tersane müste-

ar, 1275'de (1858/59) ticaret nâzn
vekili ve Cemaziyele\a^el 1276'da

(Aralk 1859) Meclis- Vâlâ azas ve

evvâl'de (Mays 1860) Refia Sultan

kethüdas ve Muharrem 128rde (Ha-

ziran 1864) de:ivî nâzn, Safer 1284 'de

(Haziran 1867 > Meclis-i Vââ azas ve

4 alân 1287 de (30 Ekim 1870) ev-

kaf nâzn vekili, 3 Zilka'de 1287'de

(25 Ocak 1871) icra reisi, 7 Ramazan

1288^de (20 Kasm 1871) ûrâ-y Dev-

let azas olup Receb 1293 'de (Austos

1876) ayrld. 9 Rebi^njlâhir 1295'de

(12 Nisan 187o) vefat eyledi. Topka-

pfda medfundur. Akll, tedbirli, cö-

mertdi. Olu ûrâ-y DcAdet azasn-

dan Kemâl Be/'dir. (IIL 278)

Arif Mehmed Efendi Nigdelidir.

Müderris, Cemaziyeievvel 1279 'da

(Kasm 1862) E^mp mollas olup son-

ra bilâd- hamse mollas oldu. 1295

(1878) ylndan sonra vefat etmitir.

(IIL 278)

Arif Mehme< Efendi (Arabzâde)

AtâuUah EfencLmin oludur. Zilka'de

1151^de (uba: 1739) dodu. 1175'de

(1761/62) müderris, a'bân 1199 'da

(Haziran 1785~' Yeniehr-i Fenâr mol-

lal ile Mekke payesi oldu. Muhar-

rem 1204^de (Ekim 1789) stanbul ka-

ds ve Anadolu payesi, 25 Safer

1208'de (2 Ekim 1793) ikinci defa s-

tanbul kads. Muharrem 1210'da



(Temmuz-Austos 1795) Anadolu

kazaskeri, 1213 de (1798/99) Rumeli

payesi, 1215'de (1800/01) Rumeli ka-

zaskeri ve 1220 de (1805) ikinci defa

Rumeli kazaskeri olup 22 Cemaziye-

iâhir 1223'de (15 Austos 1808) azle-

dildi. 17 ewâl 124l'de (23 Mays
1826) vefat eyledi. Sinan Paa Medre-

sesi önünde medfundur. Alim, iffetii,

yumuak huylu, vakur, iffetli hürde

yazy gözlüksl.z yazard. Her sene

bir Mushaf- erif yazp Ravza-i Mu-

tahhara^ya göne Verirdi. Oullar Ham-
dullah Efendi ile Sa'dullah Efendi, su-

dûrdan oldular. Oullarndan müder-

ris Es'ad Mehjned Efendi, 1218xle

(1803/04) vefat eyledi. Kz Hadice

Hanm, uzun yaayarak 1282'de

(1865/66) vefat etti. Kznn olu Erib

MehmedEfend., sudûrdandr. Kethü-

das Mehmed E:endi'dir(-»). (III. 270)

Arif Mehmed Efendi (Arabzâde)

Zekî Efendi'nin oludur. Müderris,

Cemaziyelevvel 1277'de (Kasm-Ara-

hk 1860) Selanik mollas, sonra bilâd-

hamse ve Mekke payesi olmutur.

aDân 1305'dt (Nisan-Mays 1888)

vefat eylemitir Haydarpaa'da med-

fundur. Zarars:. bir zat idi. (III. 278)

Arif Mehmed Efendi (Çelebizâde)

eyhülislâm Z^yneiâbidîn Mehmed
Efendi'nin(-*) cjludur. Üsküdar mol-

las olup 1246'da (1830/31) vefat etti.

Takasap'da babasnn yannda med-

fundur. (III. 2:i; il 435) [II. 435'de

vefat tarihi 1243 (1824/25) olarak ve-

rilmitir.]

Arif Mehmed Efendi (Damadzâde)

Sudûrdan Murad Efendi'nin oludur.

Müderris olup 12l4'de (1799/1800)

Yeniehir, 1223^de (1808) Bursa, Zil-

ka'de 1231'de (Ekim 1816) Mekke

mollas ve Sev\'âl 1236'da (Temmuz

1821) stanbul payesi ve 124l'de

(1825/26) Anadolu payesi oldu. Sonra

Güzelhisar^a sürüldü. Orada vefat ey-

ledi. eyhülislâm Mekkî Mehmed
Efendi^nin kz, zevcesiydi. (III. 271)

Arif Mehmed Efendi (Debbazâde)

Sudûrdan Mustafa Efendi'nin olu
olup müderris ve koyun halifesi Meh-

med Sâdk Efendi'ye damad oldu. Ce-

maziyele^^^el 1258'de (Haziran 1842)

Kudüs ve Zilhicce 1267^de (Ekim

1851) Bursa ve Muharrem 1270'de

(Ekim 1853) Medine mollas oldu.

Orada vefat etmitir. Damad Hasaas
Mustafa Aazâde Mehmed âkir

Bey'dir. (III. 274)

Arif Mehmed Efendi (Dürrîzâde)

eyhülislâm Mustafa Efendi'nin olu-

dur. n53"de (1740) dodu. Il67'de

(1753/54) müderris, 1180'de (1766/

67) Yeniehir mollas, 1187'de (1773)

Mekke paye s iyi e Bursa mollas,

1194'de (1780) stanbul kads, 5 ev-
val 1196'da (13 Eylül 1782) nakibü-

leraf, 1198'de (1784) Anadolu kazas-

keri ve ardndan Rumeli kazaskeri ol-

du. 17 ewâl 1199'da (23 Austos

1785) eyhülislâm oldu. 10 Rebiyülâ-

hr 1200'de (10 ubat 1786) azledildi.

22 Zilka'de 1206'da (12 Temmuz
1792) ikinci defa eyhülislâm oldu.

Muharrem 1213'de (Haziran-Tem-

muz 1798) azledildi. 19 Cemaziyelev-

vel 1215'de (8 Ekim 1800) vefat eyle-

di. Egrikapi'da defnedildi. Asîl usûl

bilir, fasih, belîg ve edipti. Dâni-

mendlerin her 6 ayda ikisi ihraç olun-

mak eski âdetini deitirip her 3 ayda

ihracn âdet eyledi. Oullar Emin

Mehmed Efendi(->) ile Râid Meh-

med Efendi'dir(-^). Dieri, eyhülis-

lâm Abdullah Efendi'dir. Bunun olu
Arif Efendi'dir(->). Torunlarndan biri
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Es 'ad Mehmed Efendi 'dir(—^). Dier
torunu Kirâmeddin Melmed Efen-

di 'dir(-^). Kethüdas Mustafa Efen-

di'dirC-^). (III. 26?)

Arif Mehmed Efendi (Dürrîzâde)

eylüiislâm Dürrîzâde Abduliaî Efen-

di'nin(-^) oludur. Müderris olup

1223^de (1808) vefat etmitir. (IIL 396)

Arif Metuned Efendi (Hac) Naki-

bendî eyli olup 1183^de (1769/70)

vefat etti. Üsküdar'da defnedildi. (III.

186)

Arif Mehmed Efendi (Hac) Kaba

Halil Efendi'nin(-^) yeeni Hac bra-

him Efendi'nin oludur. Kad olup

1219'da (1804/05) vefat etti. Üskü-

dar'da medfundur. (II. 290)

ArifMehmed Efendi (Hac) Dârüs-

saâde aas yazcs olup 1240 (1824/

25) ylndan sonra azledilmi ve 1250

(1834/35) tarihlerinde bir-iki sene ev-

kaf müdürü olarak sonra azledilmi

ve 25 Cemaziyelâhir 1267'"de (27 Ni-

san 1851) vefat eylemitir. Üskü-

dar'da medfundur. (III. 274)

Ârlf Mehmed Efendi (Hafz) Esma

Sultann imam olup müderris ve Üs-

küdar mollas oldu. 1 1 Muharrem

1256'da (15 Mart 1840) vefat etti.

E^âip'de medfundur. (III. 272)

Arif Mehmed Efendi (Hocazâde)

Es'ad Efendi'nin oludur. Süleymani-

ye müderrisi olup Ramazan 1031 'de

(Temmuz l622) vefat etti. ''Âif" mah-

lasyle air ve fâzld. (III. 264; I. 331)

Arif Mehmed Efendi (rfanzâde)

Kalemden yetiip hâcelik rütbesini al-

d. 1222 'de (1807) masraf- ehriyârî,

1226'da (1811) arpa emini, 1227'de

(1813) cebehane nâzn, sonra yine ar-

pa emini ve sonra cizye muhasebeci-

si, 1239''da (1823/24) zahire nâzn.

1242'de (1826/2") mühimmat- harbi-

ye nâzn olup 1243'de (1827/28) azle-

dildi. Sonra defter emini, 1247'de

(1831/32) tophane nâzn, sonra yine

defter emini oldu. 15 Zilka'de 1251"

de (4 Mart 1836) vefat etti. Sultan Bâ-

yezid Mezarl T: da medfundur. Olu
iMustafa Saf\^et Bey'dir(-^). (III. 271)

ArifMehmed Efendi (sâzâde) Ab-

dullah Efendimn(">) oludur. Mü-

derris olup 1186'da (1772) vefat etti.

Selimiye'ye defnedildi. airdir. (III.

266; III. 380)

ArifMehmed Efendi (sâzâde) Ab-

dullah Efendi'nm(->) oludur. Mü-

derris, Safer 120 î/de (Arahk 1786) z-

mir mollas oldu. IIL Selim devri

(1789-1807) baiarmda vefat etti. a-
irdir. Olu Rzâ Mehmed Efen-

di'dir(-^). (III. 267; III. 380)

Arif Mehmed Jîfendi (shakzâde)

Karabâgî shak Efendimin evlâdn-

dan Mehmed Sâ ih Zuhurî Efendimin

oludur. 1064'dL^ (1654) dodu. Mü-

derris, Galata kads ve am mollas

oldu. 1120^de (1708) vefat etti. iirde

mahlas ''Ârifî'' idi. Âlim, uh-merep
ve lâtifeci idi. (3glu Misli Ali Efen-

di^dir(-^). (III. 2(5)

ArifMehmed Efendi (Keçecizâde)

Salih Mehmed Efendimin(-^) olu-

dur. Müderris olup 21 a'bân 1226'da

(10 Eylül 1811) vefat eyledi. Tunus-

bafnda medfundur. (III. 209)

Arif Mehmed Efendi (Kethüdâ-

zâde) Sâdk Efendi'nin oludur. Mü-

derris, Cemaziyelâhir 1253 'de (Eylül

1837) Haleb, sonra Bursa mollas

olup wkselerek stanbul payesi, Ce-

maziyele\^'^el 1263'de (Nisan-Mays

1847) Anadolu f)âyesi olarak Rebiyna-

lâhir 1265'de (Mart 1849) vefat etti.



Beikta'da Yshyâ Efendi Tekkesi^ne

defnolundu. Aklî ve naklî ilimlerde

söz sahibi olup herkesle senli benli

görüür ve Rösterie önem vermezdi.

Pek çok örenci yetitirdi. Kardei

Hamdî Ahmed Muhtar Efendi dahi

fâzl ve air olup müderrislii terk ile

der\â olarak kendisinden on sene

sonra vefat eyledi. (III. 273)

ArifMehmed Efendi (Kbrsîzâde)

Tersane emini Kbrsl Hac Ali Aga'-

nn oludur. 12irde (1796/97) mü-

derris, 11 Ramazan 1231^de (5 Aus-

tos 1816) iman- sân ve Receb 1236'

da (Nisan 1821) imam- e\^^el"i sulta-

nî ve o sene E^âîp mollas ve 1237'de

(1821/22) Mekke payesi, 124rde

(1825/26) stanbul payesi ve 1242'de

(1826/27) Aucidolu payesi oldu. Mu-

harrem 1243^cle (Austos 1827) ima-

metten ayrld. 1244 Ramazannn Ka-

dir gecesinde (1/2 Nisan 1829) vefat

etti. Haydarpaa^da medfundur. (III.

271)

Arif Mehmed Efendi (Kütahyal-

zade) Kütahyal Ömer Efendimin o-
ludur. Müderris, zmir mollas, 1247'

de (1831/32) Mekke ve sonra stan-

bul payesi, 1254'de (1838) Anadolu

payesi, sonra Rumeli payesi oldu. 19

Rebiyülâhr 1259^da (19 Mays 1843)

vefat eyledi. Selimiye'de medfundur.

Fakih, fâzl bir zat idi. (III. 273)

Arif Mehmed Efendi (Müderris-

zâde) 117rde (1757/58) dodu. Sa-

raya girip örenim görerek 1218 'de

(1803/04) müderris, 1230'da (1815)

Yeniehir, 1237'de (1821/22) Edirne

ve 1239'da (1823/24) Mekke mollas

oldu. 1242'de (1826/27) stanbul pa-

yesi olup 12 ewâl 1243'de (27 Nisan

1828) vefat eylemitir. Âlim ve air-

dir. Olu Dâni Efendi'dir. Oullarn-

dan biri de Hayr Ahmed Efendi'

dir(->). (IIL 270)

'

Arif Mehmed Efendi (Recebzâde)

Müderris, Receb 1186'da (Ekim 1772)

Haleb, 1189^da (1775) am, 1195'de

(1781) Medine mollas oldu. Sonra

vefat eyledi. (III. 266)

Arif Mehmed Efendi (Seyyid)

'^Ondokuz" denir. Bayazc ve Ce-

maziyelâhir 1227"de (Haziran-Tem-

muz 1812) sekbanba oldu. Azilden

sonra 1236 (1820/21) ylndan sonra

vefat etti. Nüfuzlu ve kalem sahibi

olup Yeniçeri Ocagrnm nizamszl
hakknda makbul bir lâyihas vardr.

(IV. 283)

Arif Mehmed Efendi (Tâhir

Ömerzâde) Tercüme kaleminden

Telgrafhane\'e girip muavin olmu,

1278 ortalarnda (1861 sonlan) birkaç

ay telgraf müdürlüünde bulunmu
ve sonra Orman Meclisime aza ve bir

aralk reis olarak azledilmi ve a'bân

1308 balarnda (Mart 1891 ortas)

olu dahiliye hulefâsmdan ken vefat

eden Ziya Bey'in üzüntüsüyle vefat

eylemitir. (IIÎ. 279)

Arif Mehmed Efendi (Ulu) Kasta-

monuludur. stanbul'a gelip Melek

Mehmed Paazade Ahmed Bey'in da-

iresine girdi. Ne'et Efendi'den Ears-

ça okuyup sonra dârüssaâde aalar-

na yazc yama olup sonra dris

Aga'ya yazc oldu. Sonra hâcelik ile

1206'da (1791/92) da tezkire-i sânî, 3

Cemaziyelâhir 1209'da (14 Arahk

1794) tezkire-i ev\'el oldu ve Beyhan

Sultan kethüdâl ilâve edildi. 1213*

de (1798/99) tezkirecilikten azlolu-

nup ewâl 12l4'de (Mart 1800) bü-

yük ruznâmeci oldu. 1215 sonunda

(1801 balar) buradan rikâb- hümâ-

yûn kethüdas oldu. 12l6^da (1801/
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02) ordunun dönüünde çavuba
olup 1217^de (1802/03) kethüdâhktan

azledildi. Sonra yeniçeri kâtibi olup

Zilka^de 122r'de (Ocak 1807) ikinci

defa çavuba oldu. 25 Cemaziyelev-

vei 1222 'de (31 Temmuz 1807) reisül-

küttab, a'bân aymda (Ekim 1807)

üçüncü defa çavuba, birkaç ay ge-

çince 1223 'de (1808) defter emini,

sonra tevkiî, o sene sonunda reis ve-

kili oldu. Ordu ile stanbuFa geldikde

azledildi ve ordunun yeniden hare-

ketinde vekâleten atand. Ordunun
varmasndan önce azlolundu. e\^-^âl

1225"de (Kasm 1810) nianc, ev-^^âl

1227'de (Ekim 1812) defter emini ol-

du. 1228 (1813) balarnda 72 yan-
da vefat etti. Zeyneb Sultan Ca-

mii'nde medfundur. nâda orta hal-

liydi. Usta airdir. Olu sudûrdan Râ-

if Bey ve oullarndan biri de Recâî

318 Mehmed Efendi'dir. (IIL 268/69)

Arif Mehmed Efendi (Uryânî-
zâde) Ury^ânî Ali Efendi''nin(-^) olu-,

dur. Müderris, Üsküdar mollas olup

Rebi^lîlâhir 1232'de (ubat-Mart 1817)

inme inmi olarak vefat etti. (III. 269;

III. 523)

Arif Mehraed Emin Efendi Bursal

bir kadfnm oludur. Kendisi de kad
idi. 1186"da (1772/73) ^^efat edip Seli-

miye'ye defnedilmitir. Sairdir. (III.

266)
'

Arif Mehmed Hilmî Efendi stan-

bulludur. Müderris, Zilhicce 1259'da

(Ocak 1844) E^oip mollas, Zilka'de

126
3
'de (Ekim 1847) Mekke payesi,

a'bân 1272'de (Nisan 1856) stanbul

payesi, 1277^de (1860/61) stanbul

kads ve Muharrem 1278'de (Tem-

muz 186) Anadolu payesi oldu. Ra-

mazan 1284'de (Ocak 1868) vefat ey-

ledi. Egrikaprda medfundur. Alim,

fâzld. (III. 277)

Arif Mehmed F'aa Yeniçeridir. Mû-
sâ Paa'nn hizmetinde bulundu.

1221'"de (1806) sekbanba ve aa ve-

kili oldu. Rebiyülâhr 1222'de (Hazi-

ran 1807) azledlerek Bursa'ya gön-

derildi. Sonra mirimîran olup muha-

fzlkla ve Akehir sanca eklenerek

Akkerman'a gönderildi. 1223'de

(1808) orada vefat etti. (III. 268)

Arif Mehmed Paa Irfanzâde Arif

Efendi'nin kap :ukadar smail Rifat

Efendimin olu olup 9 Zilhicce

1222'de (7 ubat 1808) domutur. s-

tanbulludur. Mîrialem Topuzcu Mus-

tafa Aa ile evk^nme yoluyla akraba

olmutur. Malikane kaleminden asâ-

kir kâtibi olup yükselerek miralay ve

126l^de (1845) l:vâ ve Receb 1264^de

(Haziran 1848) Dersaâdet Ordusu fe-

riki oldu. 1270'de (1853/54) zabtiye

müir kaymakam, Zilhiccemde (Eylül

1854) vezirlikle Arabistan müiri ve

am valisi oldu. Safer 1272 "de (Ekim

1855) Harput ^;aiisi, Cemaziyelâhir

1273'"de (ubat 1857) Erzurum valisi

olup Muharrem 1276'da (Austos

1859) azledildi. L277'de (1860/61) Si-

listre valisi ve Receb 1281 'de (Aralk

1864) Edirne valisi oldu. 9 a'bân
1282'de (28 Araük 1865) vefat etmi-

tir. Tedbirli, bilgili ve yakkl bir zat

idi. Yeniçerilere dair resimli bir kitap

yazmtr. Olu Ali Bey 1276'da

(1859/60) vefat etti ve Vefaya defne-

dildi. (III. 277)

Arif Melmed I*aa Ramazanoulla-

rndandr. Yazc Divriili Mehmed
Efendi'nin oludur. Mektûbî-i sadr-

âlî ve sonra âmedî kalemine girip

1228'de (1813) hâcegândan olarak

sonra sadâret mektupçusu oldu. Mu-
harrem 1240'da (Eylül 1824) Hâdî

Efendi ile beraber azlolundu. 1241 'de



(1825/26) esham mukataacs, 1243'

de (1827/28) cizye muhasebecisi,

iMuharrem 1244=de (Temmuz 1828)

cebeiane nâzu, 1246'da (1830/31)

mevi^ufatîolup 1247'de (1831/32) az-

ledildi. ewâl 1247'de (Mart 1833)

tophane nâzn oldu, sonra asâkir-i

muntazama nâzn unvanyla Reid

Paa Ordusuna gidip geldi. e\^'^âl

1248'de (Mart 1833) azledildi. 23 Zil-

hicce 1253'de (20 ubat 1838) ûra-y

Bâbâlî ^-zas olup 1255 (1839) ortala-

rnda meclis lavedildi. Ramazan

1255'de ;Kasm 1839) ticaret müstea-

r, o sene Zilhiccesinde (ubat 1840)

mühimmat- hyamiye nâzn, Safer

1257'de (Mart 1841) sadâret müstea-

n, Rebiyülâhr 1257xle (Austos

1841) M^clis-i Vâlâ reisi olup Cemazi-

yelâhir :258^de (Temmuz 1842) azle-'

dildi. cA^'^âl 1259^da (Kasm 1843)

Meclis-i Vâlâ azas, Safer 1262'de

(Ocak 1846) ticaret nezâreti vekâle-

tiyle ziraat nâzn, Cemaziyelev^^erde

(Mays) Meclis-i Vâlâ azas, Receb

1264^de (Haziran 1848) evkaf nâzn,

o sene Jev^'âlinde (Eylül) yine Mec-

lis-i Vâlâ azas, Cemaziyelâhir 1265'

de (Nifan-Mays 1849) ikinci defa

Meclis-i Vâlâ reisi olup Cemaziyelev-

vel 1266 'da (Mart-Nisan 1850) azledil-

di. a'bân 1269'da (Mays 1853) Me-

câlis-i ^liye âzas olup Zilhicce 1278'

de (Hadran 1862) vefat eylemitir.

Akll, tedbirli, vakur, müni, cesurdu.

Olu Atf Beyedir. Damad Cihanzâde

Atf Bey ve Ali ehk Bey'dir. Divan-

Muhaseoat reisi Zühdî Beyefendi, to-

mnudu;-. (III. 275/76)

Arif Mt::hned Paa Saraydan yetiip

hazine-: hümâ\ain vekili oldu. Cema-

ziyelâhir 1266'da (Nisan-Mays 1850)

dârüssaade aas oldu. a'bân 1271'

de (Nisan-Mays 1855) vezirlik verile-

rek eyhülharem oldu. Ramazan'da

(Mays-Haziran) azledilip stanbul'da

kald. 5 Receb 1280'de (l6 Aralk

1863) vefat etmitir. Doanclarda

defnedildi. Dirayet ve liyâkat sahibiy-

di. (III. 276)

Arif Mehmed Paa Anadoluludur.

Zabtiye müiri Mehmed Paa'nm hiz-

metinden tomruk müdürü ve Beyo-
lu zabta müdürü olup Rebiyülâhir

1287'de (Temmuz 1870) Rumeli pâ~

yesiyie Bingaz mutasarrf olmutur.

30 Muharrem 1291 'de (19 Mart 1874)

Üsküdar ve Safer'de (Mart-Nisan

1874) Tekfurda ve a'bân'da (Eylüi-

Ekim) yine Beyolu mutasarrf oldu,

7 Muharrem 1295'de (11 Ocak 1878)

vezirlikle zabtiye nâzn olup 1296

(1879) balarnda azledildi. O sene

Cemaziyele\^^elinde (Mays 1879) eh-

remini olup 27 Ramazan 1296'da (14

Eylül 1879) vefat etti ve Sultan Mah-

mud Türbesime defnedildi. Zabta i-

lerini iyi bilir, sâdk bir zat idi. (IV.

304)

Arif Mehmed Paa Ürgüplü Meh-

med Aga'nm oludur. Mekteb-i Har-

biye'den 1267'de (1851) erkân- harp

çkmtr. Savalarda bulunup ferik ol-

mu ve zabtiye nâzn ve ûrâ-y Aske-

rî reisi ve merkez kumandan olmu
ve a'bân 130rde (Haziran 1884) ve-

zirlik verilmitir. Sonra Trablusgarb

valisi ve 13l6'da (1898) Musul valisi

oiup varnda Receb 13l6'da (Kasm-

Arahk 1898) vefat eyledi. (IV. 86 1)

Arif Mehmed Paa (Kanbur) Ta-

raldr. Baz hizmetlerde, zabtiye aza-

î ve zmit kaymakaml gibi me-

muriyetlerde bulunmu, mîriraîran

olarak 1270'de (1853/54) Amasya

mutasarnh olmu ve azilden sonra

519



320

1276'da (1859/60) fener memum ve
1278 'de (1861/62) Karasi mutasarrf

olup azledilmi ve 3 Zilhicce 1282'de

(19 Nisan 1866) vefat eylemitir.

Oullar Nurî Paa le Ne'et Bevdir.

Bü)âlk olu Ali Azmi Bey'dir(-^). Mü-
hürdar Râif Efendi de damad olup

mîrimîran olmutur. (III. 276/77)

Arif Mehmed îrîn Aa Musikii-

nas olmakla sarayda musâhib olmu-
tur. Ramazan 1259^da (Ekim 1843)

vefat eyledi. Mevlevîydi. (III. 273)

Arif Mustafa Efendi Topçu Oca
yoklama kâtibi olup hacelik verildi.

23 CemaziyelevA^el 123
8
'de (5 ubat

1823) vefat etti ve Tophane'de Def-

terdar Camii'nde defnedildi. (III. 269)

Arif Mustafa Efendi Mustafa Efendi'

nin (v. 1225/1810)(->) olu ve rical-

den Lebib Efendi 'nin damaddr. Top-
hane yoklama halifelerinden ve hâce-

gândan olmutur. 1238'de (1822/23)

vefat ederek babasnn yaknnda def-

nedildi. Olu Mehmed Salim Bey
1275'de (1858/59) vefat etti. (IV. 461)

Arif Mustafa Efendi Soukçemeîi
Bekir Efendimin akrabasndan olup

Enderun'dan yetierek çktnda ta-

ra memuriyetlerinde ve sonra defter-

darlklarda bulunmu, 1266"da (1850)

Bagdad defterdarlnda ûlâ snf- ev-

veli rütbesini alp sonra mutasarrflk

yoluna dökülüp slimye mutasarrf

olarak azledilmiti. 16 Cemaziyelev-

vel 1285'de (4 Eylül 1868) yah iken

vefat edip Üsküdar'da babas shak
Efend'nin(->) yanma defnedilmitir.

Olu Ali Sa'deddin Bey ise 1283^de

(1866/67) vefat eylemitir. (IV. 479)

Arif Mustafa Efendi (Çalkandtzâ-

de) Atâullah Efendi'nin(-+) oludur.

Cemaziyelevvel 1186'"da (Austos

1 / /2) zmir mollas oldu. Daha sonra

vefat etti. (III. 266; III. 371)

Arif Paa Asl<:erlikten yetiip mîrlivâ

ve sonra ferik olmutur. Ramazan
1259'da (Ekim 1843) Akdeniz Boaz
muhafz olup Rebi^âilâhir 1260 'da

(Nisan-Mays 1844) azledildi. Receb
126rde (Temmuz 1845) mîrimîran-

lkla Adana mutasarrf oldu. 1266'da

(1850) azledilmi ve sonra vefat et-

mitir. (III. 27^:)

Arif Paa Top haneden yetierek liva

olmutur. 1280'de (1863/64) vefat et-

ti. Bostan skelesi'ncle medfundur.

(III. 276)

Arif Paa i::26'da (1811) dodu.
Tophane'de ystiu. Rusçuk miralay

iken 1286'da (1869/70) liva olmutur.

1287'de (1870/71) vefat etti. E^öip'de

medfundur. Kars'ta hizmeti geçmi-
tir. (III. 278)

Arif Paa Tersanelidir. 1253'de

(1837/38) askere girip 1284'de (1867/

68) miralay ve sonra liva, 1293'de

(1876) ferik o!up Tuna kumandanl-
nda bulunmu ve sonra stanbul'a

gelip vefat etmitir. (III. 278)

Arif Paa Yeniehirlidir. Erzurum vi-

layetinde baz ufak memuriyetlerde

bulunduktan sonra Meclis-i Vâlâ maz-
bata odasna girmi ve buradan mîri-

mîranlkla Mentee, Resmo, Samhan
mutasarrflklarnda, 1302'de (1884/

85) Bitlis, 1305 de (1887/88) Diyarbe-

kir, 1306'da (1888/89) Trabzon ve

1307^de (1889/90) Haleb valiliklerin-

de bulunmu ve 1309^da (1891/92)

ayrlarak 7 Rebi}^lâhir 131 Tde (18

Ekim 1893) ^'elat eylemi Ye Silivrika-

p dnda Se^^ id Nizam Türbesi civa-

rnda defnedilritir. Rumeli payesini

hâiz olup idarscilikte iktidar görül-

mü zengin birydi. (III. 279)



Arif Süleyman Bey Babâli'den yeti-

ip tezkire-i sân, e\^'^âl 1176'da (Ni-

san 1763) tezkre-i evvel, evval

1177'de (Nisan 1764) silahdar kâtibi,

Cemaziyelâhir ll82'de (Ekim 1768)

defter emini olup 1183'de (1769/70)

sakçrda vefat etd. Âlim, edib ve Di-

van sahibi airdir. Herkesle senli

benli görüürdü. (III. 266)

Arif Zekî Efendi Voy\^oda Mehmed
Hulusi Aa'mn büyük oludur. Ka-

lemden yetiip tersane zimmeti, 1244'

de (1828/29) Rumeli muharrin, 1248'

de (1832/33) muhallefât halifesi, 1252'

de (1836/37) Bagdad defterdar ve

1253'de (1837/38) serasker kethüdas

olup sonra azledildi. Cemaziyeiâhir

1255 sonlannda (Eylül 1839 balar)

tophane müdürü olup Zilhicce 1256'

da (ubat 1841) azledilmi ve Rama-

zan 1262'de (Eyül 1846) Dâr- ûra

azas, Receb 12e4'de (Haziran 1848)

ticaret muavini, Cemaziyeiâhir 1266'

da (Nisan 1859) ûlâ smf- eweliyle

defter emini olup Rebiyüle\^^el 1267'

de (Ocak 1851) vefat eyledi. Kasm-

paa Mevievîhanesi'nde defnedilmi-

tir. Damad Es'aa Muhlis Paa'dr. (III.

273/74)

Ârifî Ahmed Efendi Kavakldr.

Kad olup 1057 de (1647) vefat etti.

airdir. (III. 264;.

Ârifî Ahmed Efendi (Peçevizâde)

Mustafa Efendimin oludur. Peçuy

Mevlevîhanesi eyhi olup 1126'da

(1714) Yenikap: eyhi oldu. Rebiyü-

lâhir 1137^de (Aralk 1724/Ocak

1725) vefat eylemitir. air ve usta

münidir. (I. 24:0

Ârifî Ahmed Faa Topal Yusuf Pa-

amn mühürdar ve divan efendisi

olup sonra hâcegândan oldu. 1122'

de (1710) sadâret mektupçusu ve ay-

n yl Ramazan'da (Kasm 1710) re-

isülküttab oldu. 1124'de (1712) azlo-

iundu. Baka görevlere nakledilerek

Ramazan 1130'da (Austos 1718) ve-

zirlikle Teke sanca mutasarrf ve

snr beUrieme memuru oldu. Sonra

Vidin muhahz olarak Rebiyüle\a^el

1132'de (Ocak 1720) Haleb valisi,

1135'de (1722/23) ran seraskeri ve

ewâl 1137'de (Nisan 1725) Van ci-

heti seraskeri oldu. Cemaziyele\^^el

1139'da (Ocak 1727) Haleb ve Rebi-

yülewel 1141 'de (Ekim 1728) Sivas

ve Rebiyülâhr ll43'de (Ekim 1730)

Erzurum valisi olup bu vakte kadar

seraskerlik görevim de sürdürdü.

Il44=de (1731/32) Haleb'de Taiba-

kr'da ikamet eyledi. Bir müddet son-

ra Teke sanca mutasarrf oldu. Ce-

maziyele\^^el ll45^de (Ekim-Kasm

1732) kaza sonucu vefat etti. iir, in-

â ve kitabeti mükemmel ve kendisi

sertti. Damad ricalden Süleyman

Efendi'dir. (III. 265)

Ârifî Ahmed Paa ekib Paa'mn

olu olup 1246'da (1830/31) domu-
tur. 126rde (1845) divan kalemine,

1263'de (1847) Viyana Sefareti kâtip-

liine, 1265'de (1849) tercüme kale-

mine, 127rde (1854/55) âmedî kale-

mine memur olmutur. 1272'de (1855/

56) Paris Konferansfna bakâtip olup

a'bân'da (Nisan 1856) mütercim-i

ev\^el ewâl 1274'de (Mays-Haziran

1858) Divan-i Hümâyaan tercüman

olmu ve ûlâ e\^^eline kadar ^öikselip

4 Cemaziyâhir 1286'da (11 Eylül

1869) ilâveten beylikçi, 27 Cemaziye-

iâhir 1288^de (13 Eylül 1871) hariciye

müstear, on be gün sonra bâlâ iie

tercüman ve ikinci günü tophane

müstear, 7 Ramazan 1288'de (20 Ka-

sm 1871) icra reisi, o sene 27 Zilhic-

u
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ce^de (9 Mart 1872) hukuk reisi, 30

Receb 1289^da (3 Ekim 1871) Viyana

sefiri, 9 Rebi^njle^-'e! 1290^da (7 Ma-
ys 1873) üçüncü defa tercüman, 12

Muharrem 129rde (1 Mart 1874)

üçüncü defa hariciye müstear. 29

RebiyTleA'^^el 129rde (16 Vlays 1874)

hariciye nâzn, 9 Zilhicce 1291 'de (17

Ocak 1875) maarif ve 8 Cemaziyelev-

vel 1292^de (18 Haziran 1875) adliye

nâzn olup 20 Receb 1292^de (22

Austos 1875) azledilmi ve 10 e^^^'^âl

1292'de (9 Kasm 1875) Viyana sefiri

olup 3 Cemaziyelâhir 1293 'de (26 Ha-

ziran 1876) vine azledilmitir. O sene

sonunda Kavâim Komisyonu reisi

olup 3 Receb 1294 "de (14 Temmuz
1877) ikinci defa hariciye nâzn oldu.

15 gün sonra istifa etmi ve a'bân
1294'de (Austos 1877) Paris sefiri

olup 1296'da (1876) azledilmi iken

Sicilhi Ahval Komisyonu reisi olarak

9 aMn 1296'da (29 Temmuz 1879)

ba\'^ekâlet makamna nail olmutur.

O sene 3 Zilka'desinde (19 Ekim) û-
râ-y Devlet reisi olup e\^^âi 1297'de

(Eylül 1880) ayrlmtr. Ardndan Pa-

ris sefiri olmu ve Muharrem 1298^de

(Aralk 1880) tekrar hariciye nâzn ol-

mutur. Muharrem 1300 'de (Kasm
1882) aynlarak 7 Zilhicce 1302^de (18

Eylül 1885) ûrâ-y Devlet reisi olup 7

Zilhicce 1369'da (3 Temmuz 1892)

azledilmi ve Cemaziyele\a^el 1313'de

(Kasm 1895) Meclis-i Has azas oup
18 Cemaziyelâhir 1313'de (1 Aralk

1895) vefat eylemitir. E^oip'de baba-

snn yanma defnedilmitir, Arapça,

Parsça ve Franszcaya, devletler hu-

kuku, tarih, ina ve kitabete âinâ,

hüsn-i hat sahibi, afif, doru, ^mmu-
ak huylu A^e siyasete vâkf, edip ^^e

zayf bir zat idi. Oullan Mehmed
Bev ve A_li Bev kendisinden önce ve-

fat eylemilerdir. ekib Bey hayatta-

dr. (IIL 279/80)

Ârifî Hüseyin Çelebi (Silahdar) s-

tanbulludur. Kapkullarmdan iken

tezkereci, defterdar, beytülmal kâtibi

oldu. 959'da (1552) vefat etti. airdir,

''Gül Kasidesi'mi yazmtr. (III. 264)

Ârifî Hüseyin Efendi Ricalden ve

hâcegândan olup 1169 'da (1755/56)

vefat eyledi. Ayrlkçemesi'nde
medfundur. (III. 265/66)

Ârifî Mehmed Efendi (Helvac-

zâde) Müderri;;, zmir, Kudüs ve

E\mp mollas olup 1032'de (1623) ve-

fat etti. Her fenJe vakf, air, münî
idi. E)njp kads olduunda eyhülis-

lâm Mehmed F.fendiyd ziyaretinde

''Eyüp stanbuFun ehinehidir'' de-

mi, houna gidip imzalarna ''el-kad

be-ehinehîn-i Kostantiniyye'' diye

yazmtr. Tirv^âki olup bir ulemâ

meclisinde Neft^szâde emsî Molla

bir hikâye söylerken bu da uyukla-

m. Rüyasnda 3ir kssahan meclisi-

ne dahil olup nakilde hatalarn bu-

lunca hiddede uyanp '^^alan söyler''

deyince molla h ddet eder. Bu da rü-

yasn söyleyince mecistekiler gülü-

ürler. Damad: Mahmud Efendi'

dir(-^). (IV. 149)

Ârifî Mustafa Efendi Sinopludur.

Kad olup 1018''cle (1609/10) vefat et-

ti. airdir. (IIL 2()4)

Ârifî Damad bak. Süleyman Efendi

Armudizâde bak. Mehmed Efendi

(Lala)

Arnavut bak. E asan Pasa; Müsâ Pa-

a; Osman Paa

Arnavutzâde b^k. Almed Aa; Ali-

med Bey

Arpa Emini bak. Mustafa Efendi



Arpa Eminizâde bak. Abdurrahman

Efendi; Süheyl .^vlehmed Efendi

Arpa Ruznânecisizâde hak. Ah-

med Efendi

Arpac bak. Hciyreddin

Arpaczâde bak. Mehmed Efendi;

Râgb Mehmed Efendi

Arslan Aa Müteferrika olup iki de-

fa ahinciba oldu. Sonra müteferri-

ka olarak 1048 'de (1638/39) Hind'e

elçilikle gönde dlmitir. Nihayet yal
iken vefat eylemitir. (I. 319)

ArslanAa Sevdiehirii Kurt Aga'nm

oludur. Valide kethüdas Behrâm

Aga'nm kethüdas iken 1056'da

(1646) efendisinin vefatmda Kösem

Valide Sultan'a kethüda oldu. 1060"

da (1650) vef.t eyledi. Üsküdar'da

eyh Camii'ne defnedildi. Zengin ve

hayr sahibiydi. (I. 319)

Arslan Bey Dalkadrolu Süleyman

b. Mehmed'in oludur. 858'de (1454)

Mara ve Elbistan beyi oldu. Msrlla-

rn adam oldu.gundan defalarca ran

hükümdar U/;un Hasan 'la savat.

870'de (1465/65) katledildi. (I. 318)

Arslan Bey Is^izâmiye askerliinin

kuruluunda ilk alman adamlardan-

dr. Az müddetle süvari miralay olup

1248 (1832/33 ' ylndan sonra vefat

etmitir. (I. 321)

Arslan Bey (i^ç) Selçuklu soyun-

dan ve Alâiye beyi Lâtif Bey'in tomn-

larndan olaral: oraya bey olmutu.

Gedik Ahmed Paa üzerine gönderi-

lip 870'de (1465/66) mülkü elinden

alnarak topraklar Osmanl ülkesine

katld. (I. 318)

Arslan Giraya Tatar yiitlerinden

olup 1202'de (1787/88) Hudey'de

bulunduruldu, 1203'de (1788/89)

ehbaz Giray tarafndan azarlanmca

kendi çiftliine çekilmi ve orada

ömrü son bulmutur. (I. 320)

Arslan Giray Han Hac Selim Gi-

ray'm olu Devlet Giray'm oludur.

Nureddin ve sonra kalgay oldu. Cema-

ziyelâhir ll6rde (Haziran 1748) Krm
han olup ll68'de (1754/55) azledildi.

13 ewâl llSO^de (14 Mart 1767) ikin-

ci defa Krm han oldu. 1181' de

(1767/68) vefat eyledi. (I. 320)

Arslan Mehmed Paa Kars muhafz
Sefer Paa'nm oludur. 1062'de (1652)

babasnn vefatmda amcas vali olun-

ca kar çkt. Hatta hiddetinden Gür-

cü Nebi'ye baland. Sonra sâkinleti

ve 1073 'de (1662/63) amcasnn olu
Rüstem Paamn vefatnda vezirlikle

Kars muhafz oldu. 1091'de (1680)

rüvetle itham edilerek katledilmitir.

(1.^319)

Arslan Mehmed Paa Ahskaldr.

1137'de (1724/25) Krehir mutasar-

rflgyla mîrimîran oldu. Sonra Trab-

zon beylerbeyi, ll46'da (1733/34)

Rumeli pâyesiyle Musul valisi oldu.

Sonra vezirlik verilerek o taraflarda

vefat etmitir. (I. 320)

Arslan Mehmed Paa Silahor, son-

ra Müderris Osman Paaya kethüda

olmutur. Rebi^âilâhir 1186'da (Tem-

muz 1772) mîrimîran oldu. Sancak-

larda dolap Hanya muhafz, sonra

Tombasarda oturmak üzere 4000 as-

kere babu oldu. 1197'de (1783) ve-

zirlik verildi. Sonra Konya valilii ile

Bucak muhafz oldu. Rebiyüle\^^el

1199'da (Ocak 1785) Bender muhaf-

z ve Zilka'de'de (Eylül 1785) nebah-

t muhafz oldu. Rusya harbinde bu-

lunup 1203'de (1788/89) Bosna vali-

si, 1205'de (1790/91) brail muhahz
oldu. Bu senenin e^^^âlinde (Hazi-

32i
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ran 1791) Maçin'de Rusya S^a esir

olup 1206'da (1791/92) Silistre valisi

oldu. Bir-iki ay geçince vefat etti.

Gayretli ve cesurdu. (I. 320/21)

Arslan Mehmed Paa (Mataraco-

lu) Trablusam^da Cebele sakinlerin-

den olup orann ahâlisi isyan edince

yola getirmek için 1105'de (1693/94)

mîrimîran litbesiyle Trablusam bey-

lerbeyi oldu. 1108^de (1696/97) hac

emidigi, 1112'de (1700/01) vezirlikle

am eyaleti ilâve edildi. Ill4'de

(1702/03) amadan azlolundu.

1115'de (1703) Kudüs ilâve edildi. O
sene ikinci defa Trablusam ilâve

edildi ve 7 ewâl 1115^de (13 ubat

1704) vefat etti. Arablan disiplin alt-

na almada ei benzeri yoktu. (I. 320)

Arslan Mehmed Paa (atr) Ha-

mid mutasarrf olup 1094'de (l683)

Estergon'da kötü hareketinden dola-

y katledilerek vefat etti. (L 320)

Arslan Paa Yahya Paazade Meh-

med Pasa'nm osludur. Sancakbevle-

rinden olup 944 (1537/38) ylndan

973 (1505/66) ylma kadar eyâlet ve

sancaklarda beylerbeyilik yapmtr.

Ara sra baz ilere muvaffak oldu.

972'de (1564/65) Budin beylerbeyi ol-

du. 974^de (1566/67) Siget\'arda Afa-

ka Kalesi'nin düman eline geçmesine

sebep olmasndan dolay sefere gidi-

lirken ota- hümâ^am önünde boynu

\njrulmutur. Cömert, nüfuzlu olup

Budin'de baruthane kurdu. Lâübâli-

merep olduundan mecnunlarn bile

yapamad hareketleri yapmasndan

dolay babasnn bedduasn almtr.

(L 318/19)

Arslan Paa Hat\'^an beyliinde nice

yl bulundu. 1002 (1593/94) savan-

da yigidik gösterdi. Sonra nice yl Tr-

hala beyi olup 1026^da (l6l7) Rume-

li valisi olarak r^.n muharebelerinde

ehid oldu. (I. 31 -))

Arslan Paa Nogayzâde Kaplan Pa-

a^nm oludur. lC44^de (1634/35) Ay-

dn mütesellimi oldu. 1048'de

(1638/39) Mara î beylerbeyi olup son-

ra am valisi oldu Sonra vezir olup vi-

layetleri devrederek Zilkâ'de 1059'da

(Kasm 1649) Bagdad valisi olup Ra-

mazan 1060^da (lylül 1650) azledildi.

Receb 106l'de (Haziran-Temmuz

1651) vefat eyledi. Cesur ve akllyd.

(I. 319)

Arslan Paa Kurttur. Dersim kayma-

kamyd. Cesur olduundan 1281 'de

(1864/65) mîrimîran rütbesiyle Ko-

zan mutasarnh oldu. O havalide hiz-

met ederken az müddette vefat eyle-

mitir. (I. 321)

Arslan Paa (Can) Mâbeynden ç-

kp dogancbaL 1060'da (1650) ça-

krcba, sonra Ankara ve 1069'da

(1658/59) Silistre valisi oldu. Be-alt

ay orada kalp 1076 (4665/66) tarih-

lerinde Eflâk beyinin gösüne tepme

ile \airmasi Eflâklilerin hiddetle isya-

nna sebep olunca ayrlmak zorunda

kald ve gözden dümü olarak vefat

etti. Olu Hüsey.n Paa'dr. (I. 319)

Arslan Paa (Numan Paazade)

Arna\at beylerinden olup 1240'da

(1824/25) mîrim:ran rütbesiyle Duka-

gin mutasarrf: olarak 1242'de

(1826/27) azledi'di ve sonra vefat et-

ti. (L 321)

Arslan Paazade bak. Mehmed Paa

Arslan Paazâc:e IV. Mehmed devri

(1648-1687) valilerinden Can Arslan

Paa evlâd Hüseyin Paa ve Selim

Paa'dr. (IV. 680)

Arslanzâde bak. Abdülbaki Dâni

Efendi; Mustafa Sfendi



Arslanzâde Geçen asr sonlarnda,

Mustafa Efendi ve Abdülbâkî Efendi'

ye denilmitir. (IV. 680)

Ar Çelebi Tirelidir. Dânimend ve

sonra Me^ievî oldu. L Ahmed devrin-

de (I603-I617) vefat eyledi. airdir.

(III. 453)

Arî Mehmed Efendi (Mimar-

zâde) Yenipazarldr. Dânimendken
978'de (1570/01) vebadan vefat etti.

airdir. Eski mahlas "Çâkr idi. (III.

453)

Arz Mehmed Dede Ayntabldr.

Tahsil gördü ve Mevlevi oldu. Âdem
Dede'nin vefatnda Galata Mevlevî-

hanesi e;/hi oldu ki, "Deildir devr-i

Âdem geçti, bu devr-i Mehmed'dir"

tarihidir. Zilka'de 1075'de (Mays~Ha-

ziran 166:3) vefat etti. Zaviyede med-

fundur. Üç dilde konuur, Divan sa-

hibi aird^ . Yerine Der\â Efendi geç-

ti. (III. 453/54)

ÂsafBey Sa'duUah Paa'mn(-^) olu-

dur. Berlin Sefâreti'nde bakâtip iken

Safer 1313'de (Austos 1895) vefat

eylemitir. Cenazesi stanbul'a getiri-

lerek Rumelihisar Mezarlg'na def-

nedildi. CII. 25)

Âsaf Bey (Tepedelenlizâde) smail

Paa'nm oludur. Babas sayesinde

mîrimîrar oldu. Babasnn vefatndan

sonra Üsküdar daire-i belediyesine

reis olara..< Rumeli payesi, sonra bâlâ

oldu. 8-9 sene riyasetten sonra emek-

li oldu. 8 a'bân 1305'de (20 Nisan

1888) vefat etti. Kanlca'da defnolun-

mutur. Sen^etle dünya isteklerine

kavumu, yüzü ve huyu güzeldi. (I.

391)

Âsaf Mehmed Bey Tersane emini

Morali Ali Efendi'nin olu olduun-

dan "Tersane Eminizâde" dendi.

1210'da (1795/96) dodu. Babasnn
hemehrisi Morali Ebûbekir Paa'ya

damad oldu. Müderris, 1248'de (1832/

33) Üsküdar mollas ve 1253'de

(1837/38) evkaf müfettii ve 1254'de

(1838) Mekke payesi ve 1256'da

(1840) stanbul payesi olup Zilka'de

1258'de (Aralk 1842) vefat etti. Âlim

ve airdi. (I. 391)

Âsaf Mehmed Emin Efendi 1236'da

(1820/21) Diyarbekirde domutur.
Abdülmecid devri (1839-1861) sonla-

rmda vefat eylemitir. Usta airdir. (I.

391)

Âsaf Mehmed Paa Gazi Mehmed
Paa'nn(--^) torunu, Mustafa Paa'mn
oludur. stanbul'a getirilerek Ende-

run'da terbiye edilip silahor olmu
ve sonradan mîrimîranlkla Ohri mu-
tasarrflna gönderilip III. Selim

devri (1789-1807) sonlarnda vefat

eylemitir. Olu mehur kodral
Mustafa Paa'dr. (IV. 258)

Âsaf Mehmed Paa (Sar güzel)

Topal Osman Paazade Râtib Ahmed
Paa'mn oludur. Kapcba, 1171 'de

(1757/58) mîrimîranlkla Köstendl

mutasarrf, sonra Agrboz, 1180'de

(1766/67) Hotin muhafz olup sonra

orduya memur oldu. 1182'de (1768/

69) vezirlikle Selanik valisi, a'bân

1183'de (Aralk 1769) Haleb, Zilhicce

1183'de (Nisan 1770) Vidin, evval

1185'de (Ocak 1772) Belgrad, 1189'da

(1775) nebaht, 1190'da (1776) Hotin

valisi, 1192'de (1778) ikinci defa Ha-

leb valisi ve Bender muhafz, 1193'de

(1779) Belgrad ve 1194'de (1780) Ru-

meli valisi oldu. Safer 1195'de (ubat

1781) vefat etti. Fazilet ve kemâl sahi-

bi ve airdi. (IV. 259/60)

Âsaf Mustafa Efendi (Alizâde) Su-

dûrdan Nureddin Efendi 'nin oludur.
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Müderris, molla, Mekke ve stanbul

payesi olmu ve 24 ev\'^âl 1258'de

(28 Kasm 1842) vefat eylemitir. (I.

391)

Âsafî Çelebi I. Selim'in (Yavuz) ben-

degâmndan ve bölük halkmdand.

923'de (1517) vefat etmitir. Usta a-
irdir. (I. 391)

Asamn bak. Abdünnebî Efendi

Asamn Mektûbî hak. Denâ Efendi

Asm Ahmed Efendi Ayntabldr.

Müderris, 1222'de (1807) vak'anüvis

oldu. Rebiwiâhir 1229'da (Haziran

1814) Selanik mollas olup 9 Safer

1235^de (27 Kasm 1817) vefat eyle-

mitir. Üsküdarda Miskinlerde med-

fundur. Fâzl bilgisi engin, air, edip,

kâmil, müni idi. III . Selim devrinde

(1789-1807) mehurdu. Kamusu ter-

cüme ile üç kat geniletmitir. Farsça-

dan Burhân- Kât' Tercümesi, Ta-

rtt ve baka eserleri vardr. Oulla-

r, ricalden Hâmid Mehmed Efendi ile

smail Nevres Efendi'dir(->). (III. 283)

Âsim Bey (Siyavu Paazade) Ab-

durrahman Paamn oludur. 1198'

de (1784) vefat eyleyerek E\njp'e def-

nedildi (ÎÎI. 321)

Âsim Mehmed Bey Defterdar Ah-

med Paamn oludur. Kalemden ye-

tiip hâcegândan olup ve tersane an-

barlar nâzn oldu. Birkaç sene sonra

IIL Selim devri (1789-1807) balarn-

da vefat eylemitir. (IIL 382)

Âsim Mehmed Bey Sârim brahim
Paamn torunu, Rifat Ahmed Bey'

in(-^) oludur. Ya yemi gümrükçü-

sü olup 1249^da' (1833/34) Üskü-

dar'da babasnn yanma defnedildi.

(II. 404)

Âsim Mehmed Bey (Halil Hamid
Paazade) Arif Bey'in oludur. Mek-

tûbî-i sadâret halifelerinden iken am-

cas Numlah Paaya damad ve ket-

hüda oldu. SiLhor-i hassa olup ka-

pcbalk veri:di. Sonra hâcegândan

olarak Avlonys mukataacs olmutu.

1251'de (1835/36) vefat etmitir. Üs-

küdafda medfjndur. (III. 383)

Âsim Mehmed Bey (Köprülüzâde)

Yine bu aileden Abdülhamid Bey'in

damaddr. Müderris, 1231 'de (1816)

Üsküdar mollas olduysa da zaptet-

meden önce C 2maziyelev^^el 123rde

(Nisan 1816) ^^efat etmitir. Atasnn
kütüphanesine bir hayli kitap vakfey-

lemitir. Torunu Âsim Mehmed Bey,

Yâsncizâde R^gb Efendimin damad
ve müderris id:. 12 Ramazan 125

2
'de

(31 Aralk 1836) vefat etti. kisi de Zü-

lâiîçemesime defnolunmulardr. Bu-

nun kz Tevhide Hanm, ricalden Ali

efik Bey'in eidir ki, olu âmedî hu-

lefasndan Safi Bey'dir. Köprülüzade-

lerden Mehmed Râid Bey 126
2
'de

(1846), Mehm^-d ükrî Bey 1257'de

(1841) ve Said Bey 1269'da (1852/ 53)

vefat eylemilerdir. Atalar yannda
medfundurlar. (IIL 282/83; IV. 900)

Âsun Mehmed Efendi Gey\-^elidir.

Nakibendî e/hi Muhyiddin Efendi'

nin oludur. Müderris olup 10 Rebi-

yülev\^el 1077^de (10 Eylül 1666) ve-

fat etti. Divan sahibi airdir. (III. 382)

Âsim Mehmed Efendi (Seyrek-

zâde) Abdurahman Efendi'nin(-*)

oludur. Müde:Ts olup 1068'de (1657/

58) [dorusu :.086 (1675)1 vefat etti.

Divan ve ez-Zübde adl Zübdefl-

E'arz zeyli vî^rdr. (IIL 315)

Âsm Mehmed Paa Ricalden Meh-

med Nurî Efer dimin oludur. Tercü-

me kalemine girerek oradan Paris Se-

fareti bakâtib; oldu. 1278'de (1861/

62) ticaret birinci meclis reisi ve Zil-



ka'cie 1280'de (Nisan 1864) Karasi

mutasarrf, Cema2iyele\^el 1282'de

(Ekim 1865) Divam Muhasebat aza-

s, Cemazi^elevvei 1284'de (Eylül

1867) Diva- Muhâkemat reisi, Rebi-

^öilâhir 1285'de (Ekim 1868) Divan-

Muhasebat reisi, 17 Muharrem 1286'

da (29 NiSci 1869) vezirlikle Edirne

ve Cemaziyelâhir 1288'de (Agustos-

Eylül 1871) Bosna valisi olup Cema-

2iyelewel 1289'da (Temmuz 1872)

ayrld. O sene Ziika^desinde (Ocak

1873) Kastamonu, Rebiyülewel 1290'

da (Maysl873) Trabzon valisi olup

Zilhicce 1290'da (ubat 1874) azledil-

di. 1292'de (1875) Tuna, a'bân 1293

sonlarnda (Eylül 1876 balar) ikinci

defa Edirne valisi ve 21 Muharrem

1294'de (4 ubat 1877) adliye nâzn

olup 14 a'bân 1294'de (24 Austos

1877) azledildi. Safer 1295'de (ubat

1878) ûra yi Devlet reisi ve hariciye

nâzn vekili olup Rebiyülâhir 1295'de

(Nisan 1878) azledildi. 7 evval

1297'de (12 Eylül 1880) hariciye naz-

r olup Cemaziyelâhir 1298'de (Mays

1881) azledildi. ev^^âl 1298'de (Eylül

1881) ikinci defa hariciye nâzn oldu.

Muharrem 1299'da (Arahk 1881) ev-

kaf nâzn \q ardndan ikinci defa ad-

liye nâzn, iki gün sonra ikinci defa

evkaf nâzn ve birkaç ay sonra üçün-

cü defa hariciye nâzn olmutur. Zil-

hicce 1302'de (Eylül 1885) aynld.

Rebiyülâhir 1303'de (Ocak 1886)

Trabzon valisi olup orada Cemaziye-

lâhir bala:-inda (Mart 1886) vefat ey-

lemitir. Yusuf Paa'mn yanma def-

nedilmi ve ikisine birden türbe ya-

plmas ferman bu^orulmutur. Siyasî

ilere vâkf, sessiz, yumuak huylu,

namuslu, doru, edipdi. Büyük olu
Suad Bey. tercüme kaleminde mü-

meyyiz ve Ser\'er Paa'ya damad ol-

mutur. Dier olu Ali Read Bey,

anlan kalemin hulefâsmdan yete-

nekli ve edip gençlerdir. (III. 284/85)

Âsim Mustafa Bey Dâr- ûrâ-y As-

kerî azas ve miralay olup Cemaziye-

lâhir 1279'da (Aralk 1862) vefat eyle-

mitir. Olu Cevad Paa'dr. (IV. 478)

Âsim Mustafa Efendi Rizelidir. Dra-

ma nâzn smail Aa'ya damad oldu.

alân 1265'de (Temmuz 1849) Kür-

distan mollas ve sonra Bosna Meclisi

azas olup Zilka'de 1266'da (Eylül

1850) Mekke payesi. Zilhicce 1268'

de (Eylül-Ekim 1852) stanbul payesi,

evval 1274'de (Mays-Haziran 1858)

stanbul kads, a'bân 1275'de (Mart

1859) Anadolu payesi, 1 Zilka'de 1281'

de (28 Mart 1865) Anadolu kazaskeri

ve Zilhicce 1282'de (Nisan-Mays

1866) Rumeli payesi oldu. 1 Safer

1283'de (15 Haziran 1866) vefat eyle-

mitir. Karacahmet'de medfundur.

Âlim, fâzl, tedbirliydi. Olu Ahmed
Bey'dir. Dier olu eski Galata kads
Sa'deddin Efendi'dir. (III. 383/84)

Âsim Mustafa Efendi (Hammamî-
zâde) Râid Mehmed Efendi'nin(-^)

oludur. Müderris olup e\^^âl 1228'

de (Ekim 1813) vefat etti. (II. 353)

Âsim Mustafa Efendi (Mekkîzâde)

eyhülislâm Mekkî Efendi'nin olu-

dur. Müderris, mahreç, bilâd- hamse,

Mekke payesi olmutur. 11 Zilhicce

1223'de (28 Ocak 1809) stanbul kad-

s olup Cemaziyelâhir 12 27'de (Hazi-

ran 1812) Anadolu kazaskeri olmu-

tur. Rebiyülâhir 1229'da (Nisan 1814)

Rumeli kazaskeri oldu. 19 Rebiyülev-

vel 1233'de (27 Ocak 1818) eyhülis-

lâm oldu. 13 Zilhicce 1234'de (3 Ekim

1819) azledildi. 9 Muharrem 1239'da

(15 Eylül 1823) ikinci defa eyhülis-

lâm oldu. 13 Rebiy^Uâhir 124l'de (25
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Kasm 1825) azledildi. 1/ Ramazan
1248^de (28 Ocak 1834) üçüncü defa

eyhülislâm oldu. 2 Zilhicce 1262^de

(21 Kasm 1846) vefat etmitir. leri

görülü, kavrayl, zeki, zengindi. Ev-

lâd olmamtr. Fâtih'de babasnn ya-

nma defnedildi. (III. 283)

Âsim Mustafa Paa Giritlidir. Asker-

likten yetiip liva ve ferik oldu. Ce-

maziyelâhir 1288'de (Agustos-Eylül

1871) îkodra valisi, Safer 1289^da

(Nisan-Mays 1872) Dâr- ûra reisi ve

hassa müiri kaymakam olup Cema-
ziyelâhir 1289^da (Austos 1872) ve-

zirlikle Bosna valisi, dördüncü günü
tophane müiri, haftasnda Yeniehir
valisi ve iki günde zabtiye müiri ve

a^bân 1289^da (Ekim 1872) tekrar

Bosna valisi olup Ramazan 1290 'da

(Ekim-Kasm 1873) azledildi. evval
1290'da (Kasm-Aralk 1873) ürâ-y
Devlet azas, Zilka'desinde (Aralk

1873-Ocak 1874) Yanya valisi, Rama-
zan 129rde (Ekim-Kasm 1874) Trab-

lusgarb valisi, Rebi}njlewel 1292'de

(Nisan 1875) Yemen valisi ve 7. Ordu
müiri, 1297^de (1880) Bagdad valisi,

1306'da (1888/89) Suriye valisi olup

Cemaziyelewel 1309'da (Aralk 1891)

Suriye'de vefat etti. Çalkan, gayretli

ve ibilirdi. (IV. 487)

Âsim Mustafa Paa Mülkiye me-
murlarndan olup Cemaziyelâhir 1275'

de (Ocak 1859) Amasya mutasarrf

olmutu. Mîrimîran iken daha sonra

vefat etmitir. (III. 283)

Asm Paa Mühendishane nâzn Be-

kir Paamn oludur. Mühendisha-

neden yetierek hassa topçu alaynda
miralay olduktan sonra 1287 (1870/

71) tarihlerinde ihtiyat mirlivas ol-

mu ve sonra ferik ve 1299'da (1882)

Çatalca kumandan olup 4 Safer

1309'da (9 Eylül 1891) vefat eylemi-

tir. Eyüp 'e defnedildi. Doru ve sa-

kindi. (III. 285)

Âsim Ya'kub Efendi (Kütahyal-

2âde) Kütahyal Halil Rüdî Efen-

dimin oludur. Müderris, Zilka'de

1265^de (Eylül-Ekim 1849) Trabzon

mollas, Muhar^em 1274'de (Eylül

1857) Msr mollas, 1277^de (I86O/6I)

Medine mollas, Ramazan 1280'de

(ubat 1864) stanbul payesi, 1 e\^'^âl

1287'de (25 Aralk 1870) stanbul ka-

ds. Ramazan 1291'de (Ekim 1874)

Anadolu payesinde Meciis- Meâyih
reisi oldu. Birkaç: sene sonra Kütahya

naibi olup ayrldktan sonra 130rde

(1884) vefat eyledi. iir ve inas, ilim

ve marifetinin ölçütü olup rindme-
repti. Oullarndan Mehmed Cemâl

Efendi 129rde (1874), Mehmed îsâ~

meddin Efendi 1302'de (1884/85) ve-

fat eylediler. Babasyla Karacaahmet'e

defnedilmilerdir. (III. 284)

Âsiye Hanm I. Süleymancn (Kanu-

nî) kz Mihrimâh Sultanim dâyesidir.

Çenigirba Canii'n yapt. Bu cami,

Rüstem Paamm hademelerinden

Çenigir Ali Çeleoi'nin odalar üstüne

yapldndan bu ad ald. (I. 388)

Askerî Çelebi Yenice-i Vardarldr.

Askerden olup Selânik'de yerleti. [I.

Süleyman (Kanunî) devri (1520-

1566) airlerindendir.] Usta airdir.

(III. 470)

Astarc hak. Sinan Efendi

Astarc Snan2"âde bak. Mehmed
Efendi

Aç bak. Hasar. Aa; brahim Paa-,

Mehmed Paa; Mustafa Paa

Açbazâde nak. Ahmed Refetî

Bey; Ali Efend.; Mehmed Efendi;

Meylî Mehmed Efendi



Açi2âde bak. Hasan Efendi; Meh-

med Paa; Tlurî Mehmed Efendi (Ha-

fz)

Âk Ali Paa Muhlis Paa b. Baba l-

yas^m büyük olu olup 670'de

(1271/72) domu, 733'de (1332/33)

Krehir^de vefat eüitir. airdir ve

ermi saylanlardandr Maarifname

si ve Divani vardr. Olu Elvan Çele-

bi Amasya'mla vefat etti. Etvâr- Mü-

lûkX\ manzam olarak tercüme eyle-

mitir. (III. >81/82)

Âk MehiJied Efendi Edirne köyle-

rinden Ahu: köylüdür. Gülenî müri-

di olup Edirne'de ahmelek Zaviye-

si'ne eyh oldu. 975'de (1567/68) ve-

fat eylemidr. Kef sahiplerindendi.

Yerine Abclülkerim Efendi(-^) geçti.

Ekmekçizâtie Ahmed Paa bu zaviye-

yi yeniden :amir etti. (III. 282)

Âk Pr Mehmed Çelebi Filibe ka-

ds Se^Tid Natta^zâde air Seyyid Ali

Efendi'nin olu olup 924'de (1518)

Bursa'da domumr. Babas 948'de

(1541/42) /efat etmitir. Bu, çalp
müderris ve kad oldu. Üsküp kads

iken a'bân 979 sonlarnda (Ocak

1572 ortalar) vefat etmitir. Cömertti

ve latifeleri çoktu. Kasideleri makbul-

dü. Eserler..: ki kt'a Ehâdis-i Erbam,

Ravzatü''Sübedâ Tercümesi, et-Tib-

nl'l'Mesbûkun\2iniY\^ Nasâyh- Mü-

lûk Tercümesi, Mecmua-i Sukûk,

Arapça Zey!-i akayk, Tezkire-i u-
ara, Divan, Kardei air Hâli Meh-

med, dâni^mend iken vefat etmitir.

(III. 282)

Âir Bey Tara kaymakamlklarnda

bulunmutur. Tekfurda'dan azledil-

mi iken 1269'da (1852/53) ûlâ sân-

siyle gümrük emini oldu. Rebiyülev-

vel 1271 'de (1854/55) azledilip sonra

vefat etmitir. (III. 281)

Âir Mustafa Efendi Devriye mü-

derrisi ve Beyrut mollas ve Zilka'de

1279^da (Mays 1863) Trablusgarb

mollas olmutur. Sonra bilâd- ham-

se, Mekke payesi ve 1299^da (1882)

stanbul payesi olmutur. 1302'de

(1884/85) stanbul kads olup sonra

bir müddet Meclis-i Emvâl- Eytâm

azas oldu. 9 Zilka'de 1306'da (7 Tem-

muz 1877) vefat etmitir. Ceddi yan-

na defnedildi. Ya 80'i aknd. Edip,

güzel konuur, ilmi yeterli, muhterem

bir zat idi. Olu Nehiceddin Mehmed
Efendi'dir(-^). (III. 281)

Âir Mustafa Efendi (Reiszâde) Re-

isülküttab Ta\nakçu Mustafa Efendi'

nin olu olup ll42'de (1729/30) do-
mutur. Zilka'de 1157'de (Aralk 1744)

müderris, 1182'de (1768/69) Yeni-

ehr-i Fenâr mollas, Zilka'de 1195'de

^Ekim-Kasm 1781) Bursa, Muharrem

1197'de (Aralk 1782) Mekke mollas,

19 a'bân 1200'de (17 Haziran 1786)

stanbul kads, Zilka'de'de (Eylül)

Anadolu payesi ve birkaç gün sonra

Anadolu kazaskeri ve Receb 1202'de

(Nisan 1788) Rumeli payesi ve Mu-

harrem 1204'de (Ekim 1789) Rumeli

kazaskeri olup 9 evvâl'de (22 Hazi-

ran 1790) azledilip Kastamonu7a

gönderildi. Ksa sürede döndü. 1207'

de (1792/93) ikinci defa Rumeli ka-

zaskeri oldu. 1208'de (1793/94) ayrl-

d. 18 Rebiyülev\^el 1213'de (30 Aus-

tos 1798) eyhülislâm olup Safer 1215'

de (Temmuz 1800) azledilip Bursa'ya

gönderildi. Birkaç ay sonra döndü, 25

a'bân 1219''da (29 Kasm 1804) vefat

etti. Bahçekap'daki kütüphanesinde

mefdundur. Salâh ve takva, ilim ve

edep ve hüsn-i hat ile mehurdu. Bir

kütüphane yapü, kendi ve olu Hafid

Efendi hayli kitap vakfeyiediler. Di-

329



330

ger olu Tâceddin Efendi ve Bahâed-

din Efendi'dir. Torunlarndan biri

Muhyiddin Mehmed Efendi, dieri

Tâceddin Efendi'dir. (III. 281)

Air Paa Tercüme kaleminden yeti-

ip bir hayli yl mümeyyiz olduktan

sonra Sunne kaymakam ve Cemazi-

yele\^el 1278'de (Kasm 186i) Rume-
li beylerbeyi pâyesiyle Belgrad muha-
fz oldu ve Cemaziyelâhir 1280'de

(Kasm 1863) Mara mutasarrf oldu.

1283 'de (1866/67) orada vefat etmi-

tir. Dil bilir ve tedbirliydi. (IIL 281)

Âirzâde bak. Mecdeddin Mehmed
Efendi

Akar bak. Kasm Efendi

AM Ahmed Efendi Zaraldr. Kad
idi. I. Ahmed devrinde (l603-l6l7)

vefat ettti. airdir. (IIL 471)

Akî Efendi Tirelidir. Sinaneddin

Efendi'nin müridi olup müderris ol-

du. I. Süleyman (Kanunî) devri

(1520-1566) sonlarnda vefat eyledi.

airdir. (IIL 470)

Akî Hasan Efendi Müderris ve

E\^p mollas oldu. 7 Safer 1072 'de (2

Ekim l66l) vefat etti. Farsçada ve

Türkçede airdir. (L 138)

Akî lyas Ahmed Çelebi stan-

bul/Yenihisarhdr. Yeniçeri ve dervd

oldu. 985 'de (1577) vefat etti. airdir.

(IIL 470/71)

Atâ Çelebi Müderris bir airdir.

960'da (1553) vefat eyledi. (IIL 474)

Atâ Çelebi Üsküplüdür. Nakibendî
olup ahlâkn düzeltmitir. 960 (1553)

ylndan sonra vefat eyledi. Usta air-

dir. (IIL 474)

Atâ Efendi Hekim Sinan Efen-

di'nin(-^) oludur. 960'da (1553) ve-

fat etti. air oup içkiye dükündü.
(III. 474; III. 105)

Atâ Efendi Darbhaneden yetiip

mümeyyiz ve sergi müdürü olup 3

Rebiyülewel 1278'de (Eylül 1861)

hazine-i hassa muhasebecisi oldu ve

birkaç sene sonra azledilerek bir ara-

lk Maliye Mecusi'ne aza oldu. Sonra

emeklilii seçmiür. Receb 1310'da

(Ocak-ubat 1393) vefat etti. Üskü-

dar'a defnedilci. (III. 482)

Atâ Efendi (Hac) Hâcegândan ol-

du. 1244'de (1828/29) kâd- ende-

rûn emini ve 1248'de (1832/33) Di-

van- Hümâyûn kalemi mühimmenü-
visi olup bu senelerde (1830'lar) ve-

fat etti. (III. 480)

Atâî Mehmed Efendi (Hafz) stan-

bulludur. Muallimhane müdür mu-
avini, sonra molla, Mekke payesi ol-

du. Sonra Med;.ne kads olup oradan

Harem-i erif müdürü olarak Rebiyü-

iewel 1301'de (Ocak 1884) vefat et-

mitir. Eyüp' de Niyetkuyusumda

medfundur. Âlemdi
. (IIL 482/83)

Atâullah Ahmed Bey Enderûnî Tay-

yar Efendimin oludur. 1225'de

(1810) domutur. Enderun'da yetiip

Dâr- ûra kâtil)i ve sonra Giritli Mus-

tafa Nailî Paa/un divan kâtibi, mek-

tûbî-i seraskerî muavini, Zilka'de

1259'da (Aralk 1843) serasker mek-

tupçusu, Zilk^/de 1260'da (Kasm-
Arahk 1844) Eâr- ûra azas, sonra

sâlise ile Adam. mal müdürü, 1263'de

(1847) Haleb mal müdürü, Safer

1266'da (Aralk 1849/Ocak 1850) s-

tanbul muhasebecisi, 127rde (1854/

55) Rumeli Harb Ordusu müstear
olup 127rde (1854/55) ayrld. Cema-

ziyelâhir 1276'La (Ocak 1860) Ceza-

yir-i Bahr-i SeLd mutasarrf olup Ra-

mazan 1279'da (Mart 1863) azledildi.

Sonra Karahisar- Sâhib, Zilka'de

129rde (Aralk 1874) Kütahva ve son-



ra Karas mutsamf, 1293'de (18/6)

bâlâ rütbesiyk; Harem-i erif müdürü

oldu. Zilhicce 1294'de (Aralk 1877)

vefat eyledi. Be ciltlik Tarih-i Atay

yazm münî ve eski tavrl, vakur,

edip, airdi. Olu Mehmed Nezih

Bey, ûlâ ricalinden olup Nide muta-

sarrflndan syrlmadr. (lîL 481/82)

Atâullah Ahned Bey Hâmid Meh-

med Bey'in(-~-0 oludur. Mektûbî ha-

lifesi iken 1295^de (1878) vefat etti.

Babasmn yanma defnedilmitir. (II.

106)

Atâullah Atned Bey Msrlzâde

Hâlid Efendi'nin oludur. Lisan Mek-

tebimden yetiip tercüme kalemine

girmi ve gazele yazarlnda buluna-

rak tercümede öhret kazanmtr.

Hariciye Nezâretimde mühürdarlk

makamnda bulunup tercüme kale-

mine mümeyyiz, mütercim muavini

ve umûr- ehbenderî müdürü olmu
ve ûlâ e\^'^eli rütbesini hâiz iken 24

Zilhicce 13irde (28 Haziran 1894)

vefat etmitir. Eyüp'e defnedilmitir.

Franszcay bilir ve yetenekli olup ya-

40'a varmt. (III. 482)

Atâullah Ahmed Efendi (Arab-

zade) Sudûrclan Abdurrahman Efen-

di'nin ikinci oludur. 1132'de (1720)

dodu. 1150*de (1737/38) müderris

olup nâibliklerde gezdi. 1176'da

(1762/63) Kaleb mollas. evval

1182'de (ubat 1760) am ve Muhar-

rem 1188'de (Mart-Nisan 1774) Mekke

mollas oldu. 1194'de (1780) stanbul

kads ve 1196'da (1782) Anadolu ka-

zaskeri ve 1197'de (1783) Rumeli pa-

yesi ve 1198Me (1784) Rumeli kazas-

keri, 14 a^bân 1199'da (22 Haziran

1785) eyhü.islâm oldu. 18 evval

1199"da (24 .Vgustos 1785) vefat etti.

Sedefçilerde l:)abasnm yanma defno-

lundu. Dindar, insafl, yumuak huy-

lu, alçakgönüllü, devrin lisanna vâkf

idi. Ksa eyhülislâmlnda Hüdâî

Tekkesi eyhi Ruen Efendi'yi stan-

bul'a getirmitir. Küçük olu Abdullah

Efendi(">), dier olu Arif Efendi' dir.

(IIL 477)

Atâullah Ahmed Efendi (Ebû s-

hakzâde) eyh Mehmed Said Efen-

di'nin oludur. Müderris, 1181 'de

(1767/68) Yeniehr-i Fenâr mollas,

bilâd- hamse mollas, Mekke kads,

a'bân 1202'de (Mays 1788) stanbul

payesi oldu. 1203'de (1788/89) vefat

eylemitir. Sultanselim'de brahim

Aa Camii'nde medfundur. Olu
Mehmed Efendi'dir(-^). (III. 478)

Atâullah Ahmed Efendi (Murad-

zâde) Ahîied Efendi'nin(->) oludur.

1262'dL- (.1846) vefat etti. Babasnn
yannda medfundur. (I. 263)

AtâuUah Atâî Ahmed Efendi Birgi-

lidir. Müderris, 954'de (1547) Rüstem

Paa'nm medresesi bitiminde oraya

müderris oldu. 957'de (1550) eh-
zade Selim'e (L Selim) muallim ol-

du. 974'de (1566) padiah hocas ol-

mutur. 11 Safer 976'da (5 Temmuz
1571) vefat etti. Namazn Ebûssuûd

Efendi klp vezirler cenazesinde ha-

zr bulundular. eyh Vefa Türbesi'ne

defnedildi. Ziyaret gününde evlâdna

ve elli kadar adamna üst görevler

verildi. Âlim, airdi. Ebûssuûd Efen-

di'ye tahkir etme maksadyla rüyasn-

da bir eyh gelip bunu meclisten atar

ki tahkikinde Ebûssuûd'un babas ol-

duu söylenir. Uyannca hastalanp

yataktan kalkmaz. Olu Abdülhay

Hâlis Efendi'dir(-^). Dier olu su-

durdan emseddin Efendi 'dir. Hidâ-

je'ye ta'lîkat, Tefsir-i erife ve Mif-

tâh'2i kelimati vardr. (IIL 474/75)
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Atâullah Atâî Efendi (Nev'îzâde)

Yahya Nevi Efendi'nin oludur. Mü-
derris ve kad odu. Lofca, Varna, Tek-

furdag, Trnova ve Trhala gibi yerle-

re birer ikier defa kad oldu. Azledil-

mi olarak stanbul'da iken Cemaziye-

ie\^^^el 1045'de (Ekim-Kasm 1635) ve-

fat etti. Iffedi, temiz, münî, airdir.

Eserleri: Hadâyku-l-Hakâytk fî Tek-

mileti'-akâyk, Hamse-i Atat fkh-

tan el'Kaiü VHasen fi Cevab kavli

li~men, Divan. Olu Mehmed Bîdârî

Efendi^dir. (III. 475)

Atâullah Atâî Efendi (Nevalîzâde)

Nasûh Nevalî Efendi "nin oludur.

Müderrislikten emekliydi. 1027'de

(l6l8) vefat etti. airdir. Divan var-

dr. (IIL 475; IV. 555)

Atâullah Bey Yusuf Beyzade olup

kapcbadr. Bu senelerde (18301ar)

vefat etti. (III. 481)

Atâullah Bey Abdülkerim Efendi da-

mad Mehmed Efendi'nin oludur.

Bâbâlîden yetiip 1224^de (1809) ça-

vular kâtibi, 1226'da (1811) top ara-

baclar kâtibi, 1228*de (1813) topçu

kâtibi, sonra Rumeli kap kethüdas,

sonra kalyonlar kâtibi ve 1238'de

(1822/23) süvari mukabelecisi, sonra

yeniçeri kâtibi ve bes-on gün sonra

1241 'de (1825/26) ciz}^e muhasebeci-

si, 1245 'de (1829/30) Haremeyn mu-
hasebecisi, 1246^da (1830/31) kk-
sâlis defterdar olup 1249'da (1833/

34) bu görev kaldrlm ve sonra ve-

fat etmitir. (III. 480)

Atâullah Bey Sadrazam Dârendeli

2zet Paa'nn büyük oludur. Mek-

tûbî- sadr- âlî ve âmedî hulefas

olup Zilhicce 1268'de (Eylül-Ekim

1852) deâvî muavin-i sânîsi Rebiyü-

le\^'^el 1273 'de (Kasm 1856) deâvî

muavin-i evveli ve Cemaziyelâhir

1278'de (Aralk 1861) Musul mutasar-

rf, Zilka'ie 1279'da (Nisan-Mays

1863) Canik mutasarrf, Receb 1282'

de (Kasm- Aralk 1865) Amasya mu-
tasarrf, 7emaziyelevvel 1284xie

(Eylül 186") Divan- Muhasebat aza-

s, a'bân 1286'da (Kasm 1869) Kara-

hisar- Sâh:b mutasarrf olup Rebiyü-

lâhr 1292'de (Mays 1875) azl ile Re-

biyülewel 1294'de (Mart-Nisan 1877)

ikinci defa Amas^-^a mutasarrf oldu.

Azilden scnra 14 ubat 1294'de (26

ubat 187S') vefat etti. Babasnn ya-

nnda medfundur. Edip ve zekiydi.

Olu vardr. (III. 482)

Atâullah Efendi Kastamonuludur.

Müderris ve Diyarbekir mollas oldu.

Cemaziyelihir 1096^da (Mays 1685)

vefat etti. htiaml ve vakurdu. (IIL

475)

Atâullah :Efendi Çrçrldr. Aksaray

sbvan mektebi muallimi Abdullah

Efendi'nin oludur. Il65'de (1751)

dodu. llSS'de (1784) Sa'dî dervdi ve

vo^^^oda "^e müsellim kâtibi oldu.

1231'de (1816) vefat etti. Kilise Ca-

mii'nde medfundur. Divan sahibi a-

irdir. (IIL 479)

AtâuUah Efendi (Çalkandzâde)
Abdullah Lfendimin(->) oludur. Mü-
derris olup Safer 1125"de (Mart 1713)

vefat etti. Oullar Mustafa Efendi(-^)

ve Arif Mustafa Efendi 'dir(-^). (IIL

371)

AtâuUah fendi (Çivi2âde) Sudur-

dan Mehmed Efendi'nin oludur.

1048^de (1638) dodu. Müderris,

molla, Mekke kads oldu. Cemaziye-

le\^^el 1124'de (Haziran 1712) stan-

bul kads olup Muharrem 1125 'de

(ubat 1713) ayrld. Rebiyülev\^el

1129'da (ubat-Mart 1717) Anadolu

kazaskeri olup Rebi\âile\^'"el 1130'da



(ubat 1718) azledildi ve Cemaziye-

levverde (Nisan) arpalna gönderil-

di. Muharrem 113rde (Aralk 1718)

dönüp 25 Safer 1134^de (15 Aralk

1721) Rumeli pâ/esi oldu. 1 evval

1136^da (23 Haziran 1724) ikinci defa

Anadolu kazaskeri olup senesinde

ayrld. 3 Rebiyülahir 1138'de (9 Ara-

lk 1725) vefat etti. Eyüp'de türbesine

defnedildi. Güzel ahlâkla tannm,
kalbi temiz bir pirdi. (III. 476)

Atâullah Efendi (Sadreddirzâde)

Müderris, mektûl)î-i fet\'^â, Cemaziye-

lâhir 1227^de (Haziran 1812) bilâd-

erbaa payesi. Muharrem 1229'da

(Ocak 1814) Medine mollas olup

orada vefat eyledi. Olu Mehmed
Sadreddin Efend:'dir(-^^). Torunlanm

dan biri de Medine mollas Abdullah

Efendi-dir. (III. 4'^8)

Atâullah Efendi (Seyyid) Yenie-

hirlidir. 1230'da (1815) vefat eyledi.

airdir. (IIL 479)

Atâullah Efenclizâde hak. Osman

Efendi

Atâullah Mehned Bey Ebûbekir

Râsim Paa^nn olu olup mektûb-i

sadr- âlrye girdi ^ a'bân 1176'da (u-

bat-Mart 1763) hâcelik verildi. 1178'

de (1764/5) gurebâ-y yemin kâtibi,

1180^de (1766/67) cebeciler kâtibi,

1182'de (1768/69) Fâtih Camii bina

emini ve cebeciler kâtibi vekili, 1184'

de (1770/71) piyade mukabelecisi,

Zilka^de 1185'de (ubat 1772) silah-

dar kâtibi, Zilku'de 1187'de (Ocak-

ubat 1774) mel:tübî-i sadr- âlî olup

1188'de (1774) Büyükçekmece'de

azlolundu. e\^/ârde (Aralk 1774)

matbah emini, Cemaziyelevvel 1189'

da (Temmuz 1775) küçük tezkireci,

1190'da (1776) yeniçeri kâtibi, Zil-

ka'de 1193'de (Kasm 1779) büyük

tezkireci oldu ve 1194'de (1780) az-

ioiunup Msr darbhanesine memur

oldu. 1195'de (1781) dönüünde ar-

pa emini, 1196^da (1782) bamuhase-

beci, Cemaziyele\^'el 1197'de (Nisan

1783) tersane emini olup 1196'da

(1785) azledildi. Cema2iyelewei 1200'

de (Mart 1786) ikinci defa tersane

emini olup 20 a'bân 1200'de (18 Ha-

ziran 1786) reisülküttab oldu. 10 Re-

biyülahir 120rde (30 Ocak 1787)

Edirne Saray tamir memuru oldu. 12

Rebiyülâhr' 1202xle (21 Ocak 1788)

tevkiî ve ardndan ruznâme-i e^^^el

olduysa da istifa edip 29 Rebiyülâhr

1202'de (7 ubat 1788) vefat etti.

Eyüp'de Küçük Emir'de medfundur.

Hesap ilerini biien, edip, tavriar

gönül alc, dürist, münî ve kâtip,

Divanî yazda üstün, zarif olup mizah

ve hezele dükündü. (III. 477/78)

Atâullah Mehmed Bey Sadrazam

zzet Mehmed Paamn torunu, Said

Mehmed Bey'in(-0 oludur. Silahor

ve kapcba olup L Mahmud devri

(1808-1839) sonlarna yetimitir. (III.

480/81; m. 37)

AtâuUah Mehmed Bey (Halil Ha-

mld Paazade) Mehmed Arif Bey-

zade Râid Bey'in oludur. 1224'de

(1809) dodu. 1239'da (1823/24) mü-

derris, Zilhicce 1257'de (Ocak-ubat

1842) Msr mollas olup döndükten

sonra Mekke mollas oldu. 15 e\-^âl

1263'de (26 Eylül 1847) stanbul pa-

yesi ve Meclis-i Maarif azas ve Safer

1266'da (Aralk 1849/Ocak 1850)

Anadolu payesi oldu. 3 Muharrem

1268'de (29 Ekim 1851) vefat etti. a-

ir, fasih, beli, iyi huyluydu. (III. 481)

Atâullah Mehmed Efendi Anadolu

kadlarndan Eyyûbî brahim Efendi'

nin oludur. Müderris, 1093'de (l682)
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fetva emini oldu. Azilden sonra 1098'

de (1686/87) ikinci defa fet\^â emini

oldu. Sonra am mollas olup 1113'

de (1701/02) üçüncü defa îo^vz. emi-

ni oldu. Muharrem lll4'de (Haziran

1702) istanbul kads olup Cemaziye-

lâhir^de (Kasm) azledildi. Ayn ayda

Anadolu payesi olup Zilhicce 1115'

de (Nisan 1704) Anadolu kazaskeri

oldu. lllö^da (1704/05) azledildi.

a'bân 1118'de (Kasm 1706) Rumeli

kazaskeri oldu. Senesinde azl ile Ce-

maziyele\^^el 1124'de (Haziran 1712)

ikinci defa Rumeli kazaskeri oldu. Sa-

fer 1125'"de (Mart 1713) eyhülislâm

oldu. Cemaziyelâhir'de (Temmuz) azl

ile Rumelihisarfndaki yalsnda ka-

met eyledi. 1126'da (1714) Sinop'a sü-

rüldü. 1 a'bân'da (12 Austos 1714)

gemisi batnca zorlukla Sinop'a çka-

bildi. Orada 1127'de (1715) vefat etti.

Her zaman ilimle megul ve fkhda
devrinin en seçkiniydi. Fkh- Atâî

onun eseridir. Oullan Ahmed Efen-

di(-^) ile Mustafa Efendi' dir(->). Kar-

dei Abdurrahman Efendi"dir(-^).

Mevâlîden Atâullahzâde Osman
Efendi ve Ni'metullah Efendi bunun
torunlarndandr. (III. 475/76)

Atâullah Mehmed Efendi Müderris

olup Receb 1202'de (Nisan 1788) ve-

fat etti. (III. 478)

Atâullah Mehmed Efendi Nakiben-

dî eyhi olup III. Selim devri (1789-

1807) balarnda vefat eyledi. Kanl-

ca'da tekkesi vardr. Olu Âlî Efen-

di'dir. Ermi saylanlardand. (III. 478)

Atâullah Mehmed Efendi Sürme-

neli brahim Efendi'nin (v. 1216/

1802)(->) oludur. Müderris olup 15

ewâl 1226'da (2 Kasm 1811) vefat

eyledi. Nuhkmosu'nda medfundur.

(I. 145)

AtâuUah Mehmed Efendi Rauf Pa-

a'nm akrabasmcan olup Babâli'den

yetiip 1223'de (]808) kethüda kâtibi

ve 1224'de (180S) Haremeyn muka-
taacs oldu. Baka görevlerde bulun-

duktan sonra 19 e^^âl 1233'de (22

Austos 1818) taraya gönderildi. 1234'

de (1819) dönerek 1235^de (1819/20)

baruthane nâzn, 4 Cemaziyelâhir

1236'da (9 Mart 1821) darbhane emi-

ni ve 7 Receb 'de ^ (10 Nisan) defter-

dar-! kk- e\^''(4, 14 Rebi)njle\^el

1237-^de (9 Aralk 1821) ark Ordusu

defterdar olup Cemaziyelâhir 1238'

de (ubat-Mart 1823) döndü. ev-
vârde (Nisan 1823) tophane nâzn,

25 gün geçince tersane emini, ev^'^âl

124l'de (Mays 1326) nianc, e\^^âi

1242'de (Mays 1827) Rumeli Ordusu

defterdan olup 1243^de (1827/28) az-

ledildi ve çavuba oldu. 21 Cemazi-

yelewel 1245'de (18 Kasm 1829) az-

iolunup 10 a'bân 1245'de (4 ubat
1830) vefat etti. EyUp'de medfundur.

îbilir, doru, iffetliydi. Enderun'dan

yetime Osman Bey adnda bir i-
man kardei vard. "Atâzâde Dend
Efendi''" bunun oludur, Hâcegândan
olmutur. (III. 480)

Atâullah Mehn:ed Efendi Ahmed
Reid Efendi'nin oludur. Müderris,

1262'de (1846) ^ofy^ mollas olup

sonra vefat etti. (-11. 481)

AtâuUah Melmed Efendi Srr Halil

Efendi 'nin(->) oludur. Müderris

olup 4 RebiylUevvel 1292'de (10 Ni-

san 1875) vefat etti. em'î Efendi'nin

damadyd. (IV. 239)

Atâullah Mehmed Efendi Hekim-
ba Behçet Efendimin torunu ve me-

vâlîdendir. (III. 481)

Atâullah Mehmed Efendi (Abdür-

rahim hafidi) Aüderris, Rebi^âilev-



vel 128rde ^Austos 1864) Kudüs

mollas oldu. Sonra bilâd- hamse

mollas olup 1295 (1878) ylndan

sonra vefat etd. (III. 481)

Atâullah Mehmed Efendi (Arab-

zâde) Sudûrclan Hamdullah Efendi'

nin ikinci o;.udur. Müderris, molla,

Zilka'de 1268^de (Austos-Eylül 1852)

Mekke, Zilka'de 1276'da (Mays-Hazi-

ran 1860) stanbul ve a'bân 1284'de

(Aralk 1867) Anadolu payesi olup

Zilka'de 1289 da (Ocak 1873) Anado-

lu kazaskeri oldu. 3 Cemaziyelâhir

1295'de (4 Haziran 1878) vefat etti.

Duvardibi'nd(^ medfundur. Zeki, zarif,

elenceye dükündü. (III. 482)

Atâullah Mehmed Efendi (Dürrî-

zâde) eyhülislâm Mustafa Efendi'

nin ikinci ohdur. Il42'de (1729/30)

doup n48'de (1735/36) müderris,

1172'de (17'8/59) Selanik mollas,

1176'da (176:^63) Mekke payesi, Re-

biyülevvel 1 :83'de (Temmuz 1769)

stanbul kacs olup Cemaziyelev-

vel'de (Eylül' istifa eyledi. Rebiyülâ-

hr 1188'de (Haziran 1174) Anadolu

kazaskeri oh:p Safer 1189xla (Nisan

1775) azledildi. 25 Cemaziyelâhir

1193'de (10 Nisan 1779) birinci ve

1197'de (1783) ikinci defa Rumeli ka-

zaskeri oldu. 17 Cemaziyelâhir 1197'

de (20 Mays 1783) eyhülislâm oldu.

18 Cemaziyelewel 1198'de (9 Nisan

1784) azlolunarak hacca gitmek üze-

re kethüdas Osman Efendi le Geli-

bolu'ya gönaerildi. Orada hastalanp

6 Receb 1199'da (15 Mays 1785) ve-

fat etti. Yazczâde Mehmed Efen-

di'nin yanma defnedildi. Sadedil yu-

muak huylu, alçak gönüllü, kalp ka-

zanmaya çakr ve dedikodudan

uzakt. Zevcesi Feyzullahzâdelerden

Azize Hanm, olup bundan doan o-

lu Hâmid Mehmed Efendi' dir("+). To-

runu Atâullah Mehmed Efendi'

dir(->). (III. 476/77)

Atâullah Mehmed Efendi (Dürrî-

zâde) eyhülislâm Atâullah Mehmed
Efendi'nin(-+) torunu, Hâmid Meh-

med Efendi'nin(-^) oludur. 1231'de

(1816) Yeniehr-i Fenâr, sonra Bursa

mollas, 1239'da (1823/24) Mekke ka-

ds olup orada vefat eylemitir. Olu
Said Mehmed Efendi' dir(-^). (III. 477)

Atâullah Mehmed Efendi (Ebû îs-

hakzâde) eyhülislâm erif Mehmed
Efendi'nin oludur. 12 Cemaziyelev-

vel 1173'de (1 Ocak 1760) dodu.

Tokad Mustafa Efendi'den okuyup

1185'de (1771/72) müderris, 1196'da

(1782) Kudüs mollas, 1204'de (1789/

90) Edirne payesi, a'bân 1205'de

(Nisan 1791) Mekke kads, e\^^âl

1208'de (Mays 1794) stanbul pâye-

siyle nakibüleraf, 1213'de (1798/99)

Anadolu payesi, 1 Receb 1221'de (14

Eylül 1806) eyhülislâm oldu. Cema-

ziyelev^^el 1222'de (Temmuz 1807)

bir gün azledilip ertesi gün yeniden

atanmür. 17 Cemaziyele\^^el 1223'

de (11 Temmuz 1808) azledilerek K-

zanlk'a sürüldü. Sonra Güzelhisar'a

nakledildi. 26 Ramazan 1236'da (27

Haziran 1821) orada vefat etti. Âlim,

air, Türkçe ve Arapça yazmaya gücü

yeter ve susmas konumasna ve yu-

muakl kzgnlna galip, dindar

ve insanlarn kalblerini kazanmaya

çakrd. Vak'anüvis Âsim Efendi, bu

halinin riya olduunu yazar. Hikemî

ilimlerle ilgilenmez, er'î meselelerle

urard. Mürettep Divan, takrîzât

ve müneat olup Vahhabîliin reddi-

ne dair Alizâde risalesine erh yaz-

m, Behçetü'l-Fetâvâ ve Feyzullah

Efendi'nin Fetâvâs\y\2i Neticetü'l-Fe~
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tâvây ksaltmaya balayp tamamla-

yamam ve Tefsir-i Beyzâvtye Türk-

çe haiye yazdysa da bunu da btire-

memitir. Kzn. Mûsâ Paa'nm olu
Salih Bey'e vermitir. (III. 479)

AtâuUah Mehmed Efendi (Halü-

zâde) Mevâlîden olup 25 a'bân 1251'

de (16 Aralk 1835) vefat etti. (III. 480)

Atâullah Mehmed Efendi (Hâmid-
zâde) Moralzâde Hâmid Efendi 'nin

oludur. 1260'da (1844) Selanik mol-

las olup 1266 (1850) tarihlerinde ve-

fat etmitir. (III. 481)

Atâullah Mehmed Efendi (Mektû-

bîzâde) Abdullah Efendimin(-^) o-
ludur. 7 Zilhicce 1248'de (27 Nisan

1833) vefat etti. Egrikaprda medfun-

dur. (III. 389)

AtâuUah Mehmed Efendi (Molla-

ckzâde) îshak Efendi'nin ikinci o-
ludur. 1155^de (1742) dodu. IHl'de

(1757/58) müderris ve Safer 1200'de

(Aralk 1785) Yeniehir mollas, sonra

bilâd- hamse mollas, 1205'de (1790/

91) Medine mollas, sonra hububat

nâzn, paye olarak Ramazan 1215'de

(Ocak-ubat 1801) stanbul kads ve

o sene Anadolu payesi, 1219'da (1804)

Anadolu kazaskeri, 1223'de (1808)

Rumeli payesi ve 1 a'bân 1225'de (1

Eylül 1810) Rumeli kazaskeri oldu. 8

Safer 1227'de (22 ubat 1812) vefat

etti. Rumelihisarmda medfundur.

Ho sözlü, ho sohbet ve afyona ar
dükündü. (III. 478)

Atâullah Mehmed Efendi (Müftî-

zâde) Tekfurdagldr. Müderris, Ayn-

tab, 1258'de (1842) Erzurum mollas

oldu. Sultan Abdülmecid devri (1839-

186) ortalarnda vefat eylemitir.

(III. 481)

Atâullah Mehmed Efendi (Seyyd)
eyhülislâm Hac Halil Efendimin(-^)

oludur. Mahnsc mollas iken 15

a=bân 1252'de (25 Kasm 1836) vefat

etmitir. (L 304)

Atâullah Mehned Efendi (Seyyid)

(Hac) Yenice]! kâtibi Velîyeddin

Efendimin torunlarndan olup kalem-

den yetiip hâcegândan oldu. umnu
bina emini olarak e\^'^âl 1247'de

(Mart 1832) defter emini oldu. Ayrl-

dktan sonra 19 a'bân 1249'da (1

Ocak 1834) vefat etti. Eyüp'de defne-

dildi. Annesi Rabia Hanm, 1250'de

(1834/35) vefat eyledi ve Topkapfda

ceddinin sofasna defnedildi. (III. 480)

Atâullah Mehmed Efendi (âmî-
zâde) âmî Seyyid Hüseyin Efendi'

nin(->) oludur. Müderrislerden olup

1193'de (1778) vefat eyledi. Nuhku-

yusumda medfundur. (III. 476)

Atâullah Mehned Efendi (anî-

zâde) Sâdk Efendi'nin oludur. 1208'

de (1793/94) müderris. Muharrem
1230'da (Aralk 1814/Ocak 1815)

E^âip kads, Safer 1235 'de (Kasm-
Araik 1819) vak'anüvis, Muharrem
123

7
'de (Ekim 1821) Mekke payesi

ve vezir müfettii olup 15 Safer 1240'

da (9 Ekim 1824) azloiundu. Safer

124
2
'de (Eylül 1826) Tire'ye gönde-

rilmi, ardndan dönmesi için haber

gitmi ise de orada kalp çatlamasn-

dan vefat eylemitir. Alim ve fâzl, in-

âya ve iir söyi(imeye gücü yeter, tp

ve tarihte usta olup terih, hesap,

hey' et, resim ve mûsikîye dahi âinâ

olup dört cilt Tarih'i ve Terih'i var-

dr. (III. 479/80)

Atâullah Mehraed Efendi (Tefsir-

cizâde) Tefsirci Mehmed Efendi'nin

oludur. Müderris, am mollas, Mek-

ke payesi, Muhiirrem 11 25 'de (ubat

1713) stanbul kads oldu. Rebiyülâ-

hr 1125'de (Mavis 1713) azledildi. 24



a^bân 1129'da 3 Austos 1717) ve-

fat etti. Eyüp 'de medfundur. Tarih bi-

lir, üç dilde koruu r ve iir söylerdi.

Salih bir pirdi. CII. 476)

Atâullah Mehed Efendi (Yesârî-

zâde) zzet Mus ;afa Efendi'nin(-^) o-
ludur. Müderris, 1283'de (1866/67) îz-

mir mollas olmutu. 1295'den (1878)

sonra vefat eylemitir. (I. 335; IH. 459)

Atâullah JVIustsfa Bey smet brahim

Bey'in(-^) oludur. Müderris olup

1219'da (1804/05) vefat etü. (III. 472)

Atâullah Paa Sadrazam ahin Ali

Paa'nn oludur. Kalemden yetiip

hâcegândan oldu. 3 e\^41 1199 "da

(9 Austos 1785) sipah kâtibi Ve son-

ra mîrimîran cldu. Receb 1203 'de

(Nisan 1789) ve^zirlikle Adana valisi

oldu. Çok geçmeden orada vefat ey-

ledi. (III. 478)

Atâullah Paa Mülkiye memurlarn-

dan olup mîrimîran, beylerbeyi paye-

si ve Rebiylile^^^el 1272 'de (Kasm
1855) kodra nutasarrf olup a'bân

1273'de (Nisan 1857) azledildi. Sonra

Aydn kaymakam olup Safer 1278'de

(Austos 186) orada vefat etmitir.

(III. 481)

Atâyî Çelebi Genç olup bir aralk s-

tanbul'dan tanya gidip II. Mehmed
(Fâtih) devri (1451-1481) sonlannda

vefat eylemitir. air idi. (III. 474)

Atâzâde hak. E ervi Efendi

Atçeken Aaszâde hak. Mehmed
Efendi; Re'fet Aodurrahman Efendi

Ate hak. Salih Mehmed Paa

Atf Ahmed Bey (Cihanzâde) Arif

Paa'nn damaci olup Zabtiye Mecli-

simde aza iken Sultan Abdühr.ecid

devri (1839-1861) ortalarnda vefa:

eylemitir. (II. 157)

AtfAhmed Bey (Çavuzâde) Meh-

med Emin Efendi'nin oludur. 1209'

da (1794/95) dodu. Mektübî-i sadâ-

ret kalemine girip 1237'de (1821/22)

hâcelikle sergi nâzn, 1241 'de (1825/

26) gurebâ~y yemin kâtibi ve sonra

ayn kalemin serhalifesi, 1246'da

(1830/31) mektûbî-i sadr- âlî, ewâl
1248'de (Mart 1833) tezkire-i sân

olup Ramazan 125rde (Ocak 1836)

azledildi. Zilka'de 1253'de (ubat

1838) ûrâ-y Babâli bakâtibi, bir ay

sonra ilâveten takvim nâzn olup Mu-

harrem 1254'de (Nisan 1838) nezâ-

retten azledildi. Ramazan 1255'de

(Kasm 1839) Meclis-i Vâlâ azas, Re-

biyülevv^el 1256'da (Mays 1840) bah-

riye müstear, 9 Muharrem 1257'de

(3 Mart 1841) ticaret müstear, o se-

ne Rebiyüle\'^^eli^de (Mays) ûlâ ev-

veliyle Hüdâvendigâr defterdar, Ce-

maziyele\^erde (Temmuz) maliyede

Anadolu defterdar, a'bân'da (Eylül-

Ekim) masârifat~ askeriye nâzn olup

10 Muharrem 1263'de (29 Aralk 1846)

vefat etti. Bostan skelesi yannda ba-

basnn yanma defnedilmitir. Cö-

mert ve airdir. (III. 286)

Atf AJhutned Efendi Üsküdar'da At-

tar Kengnl Der\4 Osman'n olu-

dur. Lâlelili Mustafa Efendi dairesine

devam ederek hazine kâtibi olup ket-

hüda kalemine memur oldu. Sonra

âmedî kalemine girip 1202'de (1787/

88) Âmedî-i Divan- Hümâyûn oldu.

15 Ramazan 1212'de (3 Mart 1798)

reisülküttab oldu. 9 Zilka'de'de (25

Nisan) rikâb- hümâyûn reisi olarak

stanbul'da kald. Sonra hastalannca

A'ekâletten ayrld. Sal yerine ge-

ince zahire nâzn, 6 Zilhicce 12l6'da

i 9 Nisan 1802) sadâret kethüdas

oluD 12 Safer'de (3 Haziran 1803) az-

337
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ledildi. ewâi 1219'da (Ocak 1805)

çavuba olup Zilhicce 1220'de (Mart

1806) ayrld. 3 Muharrem 1221^de (23

Mart 1806) vefat etmitir. Üsküdar'da

erifkuyusu'nda sofada defnedildi.

Haysiyet sahibi olup ina ve kitabete

âinâ, zarif, nüktedan, hezel ve istih-

zaya dükünmü. Oullan Osman s-

met Bey(—^) ile Mehmed Behrâm
Bey'dir(-+). Torunlarndan biri Atf

Süleyman Bey'dir(->'). (III. 286)

Atf Bey (Ya^czâde) Arif Paamn
oludur. Sadâret mektûbî hulefasm-

dan olup 1247'de (1831/32) hâcegân-

dan olmu ve 12 56 'da (1840) âmedî

kalemine girmitir. Cemaziyelâhir

1257 'de (Austos 1841) hariciye kâtibi

vekili olup 1258'de (1842) vekâletten

dütüyse de ev\-^âl 1259'da (Kasm
1843) tekrar vekâlete getirildi. e\^^âl

1260'da (Ekim-Kasm 1844) asaleten

hariciye kâtibi olup, Zilhicce 126Tde
(Aralk 1845) deâvî muavin-i sânîsi oh

mu ve 1262'de (1846) azledilmitir.

Rebiyüle\"S'^el 1266 'da (Ocak-ubat

1850) Meclis-i Yâlâ'ya aza oldu. Azil-

den sonra 1283'de (1866/67) Zabtiye

Meclisi'ne aza olup birkaç sene sonra

vefat eyledi. Orta halliydi. (IIL 287)

AtfMehmed Bey Ricalden Hac Sa-

id Efendi'nin olu olup kalemden ye-

tiip Zabtiye Tahkik Meclisi'ne aza ve

Zilka'de 1280^de (Nisan 1864) Zabta

Meclisi reisi olmutur. 3 Ramazan 1287'

de (27 Kasm 1870) vefat edip baba-

snn sofasna defnedildi. (III. 287)

Atf Mehmed Efendi Selânikli Sey-

yid Mustafa Paa'nm torunu, Feyzî

Abdurrahman Bey'in oludur. Mü-
derris olup 1239''da (1823/24) vefat

etti. (IV. 42)

Atf Mehmed Efendi Kuyucakl-

zâde Abdurrahman Nafiz Efendi'nin

oludur. Dersiam ve müderris ve

molla olarak eviaf müfettii ve sonra

evkaf meclis-i idaresi reisi olmutur.

Rebiyülâhr 13l6'da (Agustos-Eylül

1898) vefat etti. Fâzl, tedbirli ve güç-

lüydü. (IV. 861)

Atf Mehmed Efendi (Kuyucakh-
zâde) Abdurrahman Efendi'nin olu-

dur. Müderris, : 238'de (1822/23) z-

mir mollas, sonra bilâd- hamse ve

Mekke payesi, 1254'de (1838) stan-

bul payesi, 14 Rebiyülâhr 1262'de

(11 Nisan 1846j istanbul kads olup

11 Rebiyülewel 1263'de (27 ubat
1847) vefat etti. Egrikap'da medfun-

dur. îlim sahibiydi. Olu, Abdurrah-

man Efendi'dir. (III. 287)

Atf Mehmed Emin Efendi stan-

bulludur. zzet Ali Paamm defterdar-

lnda kaleme girip defterdar mek-

tupçusu ve hâcegândan oldu. Rebi-

yülâhr 1150'de (Austos 1737) def-

terdar- skk- ev^'^el oldu. 115rde

(1738/39) azledilip ehirköyü'ne

gönderildi. Sürgün yeri sonra Gelibo-

lu'ya çevrildi. Muharrem 1152'de (Ni-

san 1739) ikinci defa badefterdar ol-

du. 5 Receb 1154^de (26 Eylül 1741)

ayrld ve o sene hacca gitti. Dönüte
Rebi\ailâhir llio'de (Haziran 1742)

üçüncü defa hasdefterdar oldu. 22

Cemaziyelev^'^el 1155'de (25 Temmuz
1742) vefat etti. Haydarpaa'da 1135'

de (1722/23) vefat eden Ömer Zühdî

Efendi'nin yanma defnolunmutur.

Âlim ve üç dilde airdir. Divan\ olup

Vefa'da mükemmel bir kütüphane

yapt. Nazmîzâde Mescidi'ni ykarak

tekke yapp tevhidhaneye minber

koydu. "Âtfzâdeler" bunun evlâddr.

Bir Âtfzâde daha vardr ki, müderris,

am mollas olu|) Receb 11 77'de (Ocak

1764) vefat etmitir. Bunun olu ol-

maldr. (III. 28:0


